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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

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

 

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

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu vziať na vedomie Informácia o plnení uznesení Miestneho 

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

Uznesenie č. 130/2015 zo dňa 16. decembra 2015 Návrh na schválenie predĺženia nájmu 

pozemkov, parc. č. 2899/3 a parc. č. 2899/16 v lokalite Vajnorské jazerá pre Janu Valachovú, 

bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa. Uznesenie 

nesplnené. Pokračujú rokovania o odpredaji pozemku.  

Uznesenie č. 131/2015 zo dňa 16.  decembra 2015 Návrh na schválenie prípadu osobitného 

zreteľa - nájom  nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano. 

Uznesenie splnené. Zmluva podpísaná  a zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 

17.12.2015.  

Uznesenie č. 132/2015 zo dňa 16.  decembra 2015 Návrh na schválenie prípadu osobitného 

zreteľa - nájom časti pozemkov parc. č. 2668/16 - zastavané plochy a nádvoria a parc. 

č. 2668/9 - ostatné plochy v k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. 

Sebaedina Sadikiho, za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou pri reštaurácii Bakchus 

Vila. Uznesenie splnené. Zmluva podpísaná  a zverejnená na webovom sídle mestskej časti 

dňa 21.12.2015.  

Uznesenie č. 134/2015 zo dňa 16. decembra 2015 Návrh na schválenie predĺženia nájmu 

pozemku zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“ pre spoločnosť TERNO real 

estate s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. Uznesenie splnené. Zmluva podpísaná  a 

zverejnená na webovom sídle mestskej časti dňa 30.12.2015.  
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Uznesenie č. 162/2008 zo dňa 04. 03. 2008 

CEPIT 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

schvaľuje 

zámer obstarať a schváliť územný plán zóny CEPIT 

ukladá 

príslušným vedúcim zamestnancom Miestneho úradu zabezpečiť proces obstarávania  

územného plánu zóny v spolupráci so stavebnou komisiou 

 

T: začatie obstarávania: 31. 03. 2008 

T: predlženie Zadania na vypracovanie územného plánu zóny na schválenie do 30. 06. 2008 

žiada 

starostu: 

1) pravidelnú informáciu o štádiu rozpracovanosti prípravy územného plánu zóny 

T: každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

2) Vykonanie všetkých úkonov potrebných k urýchlenému spracovaniu územného plánu 

 

Uznesenie sa plní priebežne. Informácia je podávaná starostom ústne na pléne miestneho 

zastupiteľstva. 
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