
Mestská časť Bratislava-Vajnory 

 

 

 
 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva   K bodu: 1 

Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

Dňa 15. decembra 2020 

 

 

 

Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory. 
 

 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia  

2. Informácia o plnení uznesení... 

        

 

 

  

 

 

Predkladateľ: 

Ing. Michal Vlček 

starosta 

 

Zodpovedný: 

Ing. Igor Rašla 

prednosta 

    

Spracovateľ: 

Ing. Igor Rašla 

prednosta 

 

 

Bratislava,  december 2020 



2 

 

  

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 

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie 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. 165/2020 zo dňa 12 novembra 2020. Návrh na zmenu ceny prenájmu časti 

budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom 

prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus s.r.o. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 166/2020 zo dňa 12 novembra 2020. Návrh na združenie finančných 

prostriedkov za účelom opravy lokálnych bodových nedostatkov na miestnych komunikáciách 

a chodníkoch vo Vajnoroch. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 167/2020 zo dňa 12 novembra 2020. Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2020.  

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.  

Uznesenie č. 157/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, 

Bratislava – Mestská časť Vajnory. Uznesenie je v plnení. 

 

 

 

 

 

 

 

 


