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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 
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2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory 

Uznesenie č. 135/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2020. Zmena  rozpočtu mestskej časti na rok 2020 bola vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 4/2020. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 136/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. 

Vajnory pre Martina Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne 

vodných bicyklov na Vajnorských jazerách. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 137/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 32 m2, v k. ú. Vajnory, pre spoločnosť Prešík s. r. o., za účelom 

prevádzkovania letnej terasy. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 138/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na odpustenie nájomného za užívanie 

nehnuteľností z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 139/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 142/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na vstup občianskeho združenia 

Prosenior do práv a povinností nájomcu – spoločnosti ProSenior Care s.r.o. Uznesenie bolo 

splnené.  

Uznesenie č. 143/2020 zo dňa 18. júna 2020. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – 

projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 144/2020 zo dňa 18. júna 2020. Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu 

priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 6 kmeňových tried 

prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej 

schémy BSK. Uznesenie je v plnení. 

 

 

 

 

 

 

 

 


