Uznesenie č. 2
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory konaného
dňa 4.2.2003 o 17.00 hod. vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo

A

volí

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp :

Ľudovít Klena
Beata Víteková
Juraj Zeman

2. Pracovné predsedníctvo : pp :

Stanislav Uhlár
Anna Zemanová

3. Overovateľov zápisnice : pp :

Alexander Hollý
Milan Mišák

4. Slenčnu Katarínu Srokovú za zodpovednú redaktorku Vajnorského hlasu.
B

berie na vedomie

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2003.
C

schvaľuje

1. RNDr. Ivetu Řičánkovú do funkcie prednostky Miestneho úradu od 1.3.2003
2. Rámcový plán činnosti miestneho zastupiteľstva a termíny riadnych zasadnutí vždy
v utorok o 16.00 hod. v dňoch podľa rozpisu.
3. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a zástupcu starostu.
zástupca starostky
3 500,- Sk
Poslanci MZ
1 500,- Sk
Členovia MR (príplatok)
300,- Sk
Predsedovia komisií (príplatok)
300,- Sk
Zodpovedný redaktor VH
300,- Sk
Pohyblivá zložka:
Poslanci MZ . za každú účasť na komisii
200,- Sk
Členovia komisií + tajomník
100,- Sk
4. Združenie finančných prostriedkov na akciu „Preložka cesty Rybničná“ úprava križovatky
„A“ na kruhový objazd vo výške 1/6 reálne navýšených nákladov.
5. Zmenu názvu miestnych novín na Vajnorské novinky
6. Novú formu grafickej úpravy Vajnorských noviniek v dvojfarebnom prevedení.

D

ukladá

1. Miestnemu kontrolórovi vypracovať stanovisko k inventarizácii majetku vykonanej
k 31.12.2002 a k hospodáreniu s majetkom hlavného mesta a mestskej časti v zmysle čl. 38
štatútu hlavného mesta v termíne do 27.3.2002.
2. Miestnemu kontrolórovi predložiť evidenciu sťažností, podnetov a petícií obyvateľov
mestskej časti v období rokov 1998 – 2002.
3. Zabezpečiť generálnu inventarizáciu nehnuteľného majetku hlavného mesta a mestskej
časti v katastri Vajnor v termíne 31.12.2003, s priebežnou informáciou k 24.6.2003.
4. Komisiám pripraviť návrh do rozpočtu v súvislosti s realizáciou tejto úlohy v termíne do
25.2.2003.
5. Zodpovednej redaktorke Vajnorských noviniek predložiť návrh na obsadenie redakčnej
rady a návrh do rozpočtu na zakúpenie príslušného vybavenia pre prácu redaktora
v termíne do 25.2.2003.
6. Prednostke miestneho úradu pripraviť výberové konanie na výber hlavného kontrolóra pre
Mestskú časť Bratislava - Vajnory do 31.3.2003.
7. Prednostke miestneho úradu zabezpečiť novú registráciu Vajnorských noviniek na MK SR
v termíne do 1.4.2003.
8. Prednostke miestneho úradu zabezpečiť distribúciu Vajnorských noviniek do všetkých
mestských častí, na tlačový odbor hlavného mesta a vybraných periodík.
E

poveruje

1. Predsedov komisií zvolaním komisií a prejednaním rozpočtu jednotlivých komisií.

Anna Zemanová
starostka

V Bratislave: 4.2.2003
Zapísala: Viera Pogačová

