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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. 370/2018 zo dňa 20. septembra 2018. Návrh na prerokovanie Protestu 

prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III č. Pd 183/18/1103 proti všeobecne 

záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vajnory 4/2017 zo dňa 13.12.2017 o 

pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene na území mestskej 

časti Bratislava – Vajnory. Protestu prokurátora bolo vyhovené, všeobecne záväzné 

nariadenie bolo zrušené. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 375/2018 zo dňa 20. septembra 2018. Návrh na zmenu účelu dotácie 

poskytnutej TYPO & ARS, s.r.o. Dotácia bola poskytnutá. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 376/2018 zo dňa 20. septembra 2018. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku 

do správy Základnej škole Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava. 
Majetok bol protokolárne zverený, zmluva bola podpísaná dňa 27. septembra 2018. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 377/2018 zo dňa 20. septembra 2018. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018. Zmena 

rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č 16/2018. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 379/2018 zo dňa 20. septembra 2018. Informácia o predložení petícií – žiadostí 

obyvateľov mestskej časti o vyhlásenie miestneho referenda. Zastupiteľstvo určilo poslancov 

na overenie petícií. Petície boli overené. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 383/2018 zo dňa 17. októbra 2018. Návrh V. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018. Zmena 

rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č 19/2018. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 384/2018 zo dňa 17. októbra 2018. Vyhlásenie miestneho referenda na základe 

petícií predložených občanmi 10. septembra 2018. Miestne referendum sa uskutočnila dňa 8. 

decembra 2018. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 385/2018 zo dňa 17. októbra 2018. Vyhlásenie miestneho referenda na základe 

petícií predložených občanmi 10. septembra 2018. Miestne referendum sa uskutočnila dňa 8. 

decembra 2018. Uznesenie bolo splnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


