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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 

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. 206/2021 zo dňa 17. júna 2021. Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo 

Vajnoroch. Uznesenie je v plnení 

Uznesenie č. 207/2021 zo dňa 17. júna 2021.  Návrh na schválenie predaja ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 

609/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, k. ú. Vajnory, pani Lucii Baričičovej. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 208/2021 zo dňa 17. júna 2021.  Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja časti pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Vajnory, vo výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 209/2021 zo dňa 17. júna 2021.  Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 210/2021 zo dňa 17. júna 2021.  Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-

Vajnory za rok 2020. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 211/2021 zo dňa 17. júna 2021.  Návrh II. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2021.  

Uznesenie bolo splnené. 

 

 

 

 

 

 

 


