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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 

2. 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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3. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory 

 

Uznesenie č. 259/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh na zmenu uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 235/2021 zo dňa 10. novembra 2021, 

ktorým schválilo názvy nových ulíc na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri 

majeri.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 260/2021 zo dňa 17. februára 2022: Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk 

– zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a zmena čl. 34 ods. 1 písm. f) a zmena týkajúca sa čl. 80 ods. 2 

písm. c) a to vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 261/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh Zmluvy o spolupráci pri 

zabezpečovaní odťahovej služby medzi Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť 

Bratislava-Vajnory a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 262/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP 

za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 263/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh na schválenie prípadu hodného 

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

Vajnory pre Martina Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne 

vodných bicyklov na Vajnorských jazerách. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 264/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh na odpis nevymožených 

pohľadávok.  

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 265/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh na prerozdelenie finančných dotácií 

z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 266/2021 zo dňa 17. februára 2022: Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022. 

Uznesenie bolo splnené. 

 

 


