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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 

3.  

Uznesenie č. 239/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatná 

plocha vo výmere 18,2 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Karola Muchu  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 240/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – záhrada a 

parc. č. 2919/4 – záhrada v celkovej výmere 187 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Alexeja Orviského 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 241/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie prípadu hodného 

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

Vajnory pre Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III, Závadská 18, 

831 06 Bratislava. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 242/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a 

parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 v k. ú. Vajnory pre 

p. Vladimíra Voštinára. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 243/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory,  zastavaného stavbou – „Predajňa 

potravín TERNO“, pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 244/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh VI. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 21/2021. Uznesenie 

bolo splnené. 

Uznesenie č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh rozpočtu  Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory  na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 246/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 247/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie“. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 248/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko,  

Bratislava – Mestská časť Vajnory Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 249/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu „Modernizácia infraštruktúry DK Vajnory“.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 250/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu „Obnova NKP Dvor hospodársky " Vajnorský ľudový dom".  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 256/2021 zo dňa 14. decembra 2021: Dopravný prieskum a dopravno-

kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory. Uznesenie je v plnení. 

 

 


