UZNESENIE
z prvého zasadnutia Miestneho zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 7.1.2003

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory
A.

berie

na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mestskej časti
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B.

konštatuje,

že

1. novozvolená starostka Anna Zemanová, zložila zákonom predpísaný sľub starostky
mestskej časti
2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
miestneho zastupiteľstva:
Danuša Feketeová
František Grebeči
Alexander Hollý
Ľudovít Klena
Milan Mišák
Jozef Paulen
Katarína Sroková
Stanislav Uhlár
Beata Víteková
Juraj Zeman
C.

zriaďuje

1. miestnu radu mestskej časti Bratislava-Vajnory v počte 5 členov
2. komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to:
Komisia sociálna a zdravotníctva
Komisia športu a voľnočasových aktivít
Komisia kultúry, mládeže a školstva
Komisia správy majetku, financií a podnikania
Komisia územného rozvoja a výstavby
Komisia životného prostredia, bezpečnosti a dopravy
Komisia pre zahraničnú spoluprácu

D.

volí

1. Návrhovú komisiu v zložení

Danuša Feketeová
Jozef Paulen
Katarína Sroková

2. Volebnú komisiu:

František Grebeči
Alexander Hollý
Milan Mišák

3. Zástupcu starostky

Stanislav Uhlár

4. členov miestnej rady mestskej časti Bratislava-Vajnory:
Danuša Feketeová
Alexander Hollý
Ľudovít Klena
Stanislav Uhlár
5. sobášiaceho poslanca:
Milan Mišák
6. predsedov komisií MZ mestskej časti Bratislava-Vajnory:
Komisia sociálna a zdravotníctva –
Komisia športu a voľnočasových aktivít –
Komisia kultúry, mládeže a školstva Komisia správy majetku, financií a podnikania –
Komisia územného rozvoja a výstavby –
Komisia životného prostredia, bezpečnosti a dopravy Komisia pre zahraničnú spoluprácu –
E.

Beata Víteková
František Grebeči
Milan Mišák
Juraj Zeman
Ľudovít Klena
Jozef Paulen

určuje
1. jedného sobášiaceho poslanca
2. sobotu za deň sobášenia
3. obradnú miestnosť v budove Miestneho úradu MČ Bratislava-Vajnory na Roľníckej
ul.109 za miesto sobášenia

F.

schvaľuje

1.starostke MČ Bratislava – Vajnory plat vo výške mesačne 41 720,- Sk s platnosťou
od 7.1.2003, ktorý bude valorizovaný podľa platných právnych predpisov.
2.realizáciu potrebných krokov na zmenu stavby pred dokončením stavby Preložka
Rybničná – objekt križovatka „A“ , na zmenu priesečnej križovatky na kruhový objazd .

G.

ukladá

1. predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie MZ návrhy z radov poslancov i neposlancov členov komisií
miestneho zastupiteľstva
2.poslancovi miestneho zastupiteľstva, Alexandrovi Hollému rokovať s príslušnými
útvarmi Magistrátu Hl. mesta a investorom stavby GIB – Generálny investor Bratislava
o zabezpečení potrebných krokov v súvislosti s presadzovaním zmeny stavby pred
dokončením
3. Poslancovi miestneho zastupiteľstva Alexandrovi Hollému rokovať s príslušnými
orgánmi o návrate dopravného značenia do pôvodného stavu križovatky Roľnícka – Rybničná
4. Predsedovi kultúrnej komisie predložiť do najbližšieho zastupiteľstva návrh na
pokračovanie ďalšieho vydávania Vajnorského mesačníka
H.

odporúča

1. starostke mestskej časti
zabezpečiť permanentnú spoluprácu s účastníkmi konania pri projektových
a realizačných prácach stavby Preložka Rybničná
2. miestnemu zastupiteľstvu:
prejednávať odmenu starostke za január až máj bežného roka na júnovom zasadaní
a za jún až december bežného roka pri schvaľovaní záverečného účtu za rozpočtový rok.

Anna Zemanová
starostka

V Bratislave dňa 9.1.2003
Zapísala: Viera Pogačová

