
Uznesenie č. 27

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Vajnory,
konaného 24.9.2002 o 15.00 h. v Bratislave –Vajnoroch

____________________________________________________________________ 

M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o

A) VOLÍ

1/ Návrhovú komisiu v zložení : pp. Duška Miroslav 
(bez titulov) Kubal Vojtech

Grebeči František

2/ Overovateľov zápisnice: pp. Kubal Vojtech
Grebeči František

3/ Pracovné predsedníctvo: pp. Feketeová Danuša
Molnárová Soňa

B) BERIE NA VEDOMIE

1/ Vyhodnotenie uznesenia č. 26 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava –Vajnory zo dňa 2.7.2002. 

2/ Zápisnicu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 17.9.2002.

3/ Informáciu o Družbe 2002 – Alviano.

4/ Informáciu o vyúčtovaní  cesty Alviano - Rím letisko a späť p. starostom.

5/ Projekt – Zámer - Zdravotné stredisko Vajnory.

6/ Informáciu o jesennom upratovaní.

7/ Informáciu o výrube stromov a kompetencii Miestneho úradu.

C) SCHVAĽUJE

1/ Koncepciu vedenia komunikácií v pokračovaní Tomanovej ulice medzi ulicami Uhliská
a Čierny chodník. Komunikácia Tomanova kategórie MO 8 s obojstranným chodníkom 
šírky 1,5 m. Kolmá komunikácia kategórie MO 7,5 dvojpruhová bez chodníka.

2/ Zabezpečenie geodetického zamerania , následne vypracovanie urbanistickej štúdie 
a dokumentácie pre územné rozhodnutie na cesty a inžinierske siete.



3/ Dopracovanie štúdie zástavby na ulici Tomanovej v úseku Pri mlyne – Kúkolová.

4/ Jedenásť poslancov do Miestneho zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie 2002-2006 
vo Vajnoroch

5/ Jeden volebný obvod do Miestneho zastupiteľstva pre ďalšie volebné obdobie 2002-2006 
vo Vajnoroch

6/ Mimoriadne číslo Vajnorského hlasu k voľbám do Miestneho zastupiteľstva 2002-2006
v rozsahu: -   kandidát na starostu - ½ strany,

-  kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva – ½ strany,
-  kandidujúca politická strana, alebo koalícia – 1 strana
-  nezávislý poslanec do Miestneho zastupiteľstva – ¼ strany

Uzávierka mimoriadneho čísla Vajnorského hlasu – 11.11.2002 ( do 17.00 hod.).

7/ Odmenu starostovi za II. a III. štvrťrok 2002 vo výške 25 %.

D) DOPORUČUJE

1/ Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory zabezpečiť geodetické zameranie 
a vypracovanie dokumentácie ako je uvedené v bode C) SCHVAĽUJE  bod č. 2.

 Ing. Marian Pružina
  starosta 

Bratislava 24.9.2002
Zapísala: Viera Pogačová
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