Uznesenie
zo 6. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory
konaného dňa 24.06.2003 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 72/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na zmenu tajomníčky Komisie správy majetku, financií a podnikania
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu tajomníčky Komisie správy majetku, financií a podnikania od 24.06.2003,
p. Sihelníkovú nahradí p. Ing. Ožvoldová.

Uznesenie č. 73/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na odpustenie penále spoločnosti BEZ – Transformátory
Miestne zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpustenie penále spoločnosti BEZ – Transformátory.

Uznesenie č. 74/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na úpravu bežného rozpočtu – nehmotný majetok
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh na úpravu bežného rozpočtu.

2

Uznesenie č. 75/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na úpravu bežného rozpočtu MČ Bratislava-Vajnory – školstvo
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu bežného rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory – školstvo

Uznesenie č. 76/2003
zo dňa 24.06.2003
Informácia o situácii financovania ZŠ a MŠ v roku 2003 a ich prevádzka
od 01.09.2003
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
kritickú situáciu vo financovaní základnej a materskej školy a záver rokovania primátora a 15
starostov mestských častí, že ak vláda SR nerozhodne o dofinancovaní škôl v plnej výške do
15.07.2003, k 1. septembru sa v Bratislave neotvoria školy,
schvaľuje
alternatívu, že ak vláda SR nerozhodne o dofinancovaní škôl v plnej výške , k 1. septembru
2003 sa nezačne na štátnej základnej a materskej škole nový školský rok,

žiada starostku
priebežne informovať poslancov a riaditeľov škôl o vývoji situácie.

Uznesenie č. 77/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na úpravu kapitálového rozpočtu – nákup výpočtovej techniky
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
úpravu kapitálového rozpočtu – nákup výpočtovej techniky.
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Uznesenie č. 78/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na vyradenie a odpredaj úžitkového vozidla typu ŠKODA CAS 25 – Š 706
RTHP
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie úžitkového vozidla typu ŠKODA CAS 25 – Š 706 RTHP z evidencie hmotného
investičného majetku a odpredaj úžitkového vozidla typu ŠKODA CAS 25 – Š 706 RTHP,
ukladá
prednostke MÚ ponúknuť vozidlo Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory za znalecký
posudok.
Termín: 31.08.2003

Uznesenie č. 79/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na prijatie Zásad a podmienok výberu účastníkov zájazdu
Družba Vajnory – Alviano
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) Zásady a podmienky výberu účastníkov zájazdu Družba Vajnory – Alviano
s pripomienkami k bodu 3 a 5,
- v bode 3 - oficiálnych hostí neschvaľuje zastupiteľstvo, ale len miestna rada,
- v bode 5 – výber účastníkov zájazdu schvaľuje miestna rada na návrh komisie pre
zahraničnú spoluprácu a to do 15.07. v príslušnom roku,
schvaľuje
b) vedúceho zájazdu roku 2003 p. Pavla Feketeho,
žiada
prednostku miestneho úradu o zverejnenie zásad výberu na úradnú tabuľu.
Termín: 15.07.2003

4

Uznesenie č. 80/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na schválenie II. časti Smernice č. 1/2003 o obstarávaní tovarov, prác a služieb –
podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou – školské zariadenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
znenie II. časti Smernice č. 1/2003 o obstarávaní tovarov, prác a služieb – podprahová metóda
verejného obstarávania s nižšou cenou – školské zariadenia, so zmenou v bode 2 a 4 na výšku
limitu 15.000,- Sk.

Uznesenie č. 81/2003
zo dňa 24.06.2003
Žiadosť o predĺženie termínu
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s predĺžením termínu predloženia informácie o zabezpečení spracovania koncepcie budovania
cyklotrás v katastri Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rokovanie MZ 21.10.2003 po
predchádzajúcom prerokovaní v príslušnej komisii s dôrazom na prednostné riešenie úseku
Vajnory – nadjazd BEZ.

Uznesenie č. 82/2003
zo dňa 24.06.2003
Priebežná informácia o rozpracovanosti schválených investícií
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
predloženú priebežnú informáciu o rozpracovanosti schválených investícií.
ukladá
prednostke miestneho úradu po prerokovaní v komisii výstavby a v komisii správy majetku
predložiť na MZ 16.09.2003 materiál na úpravu kapitálového rozpočtu - akcia športové
ihrisko Osloboditeľská
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Uznesenie č. 83/2003
zo dňa 24.06.2003
Priebežná informácia o zabezpečení generálnej inventarizácie nehnuteľného majetku hl.
mesta SR a Mestskej časti Bratislava – Vajnory v k.ú. Vajnor
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Priebežnú informáciu o zabezpečení generálnej inventarizácie nehnuteľného majetku hl.
mesta SR a Mestskej časti Bratislava – Vajnory v k.ú. Vajnor

Uznesenie č. 84/2003
zo dňa 24.06.2003
Informácia o vybudovaní vnútornej PC siete miestneho úradu a o obnove a doplnení PC
techniky
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o vybudovaní vnútornej PC siete miestneho úradu a o obnove a doplnení PC
techniky

Uznesenie č. 85/2003
zo dňa 24.06.2003
Správa o výsledku kontroly:
„Kontrola vykonania inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2002“
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu obecného kontrolóra o výsledku kontroly: „Kontrola vykonania inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2002“ vrátane návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov
a schvaľuje poslancov: pp. Klena, Feketeová, Uhlár, Mišák, Víteková za členov
vyraďovacej komisie.
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Uznesenie č. 86/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na odsúhlasenie Prehlásenia zvolených zástupcov Mestskej časti BratislavaVajnory – poslancov a starostky
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
formuláciu Prehlásenia zvolených zástupcov Mestskej časti Bratislava – Vajnory, poslancov
a starostky
ukladá
prednostke miestneho úradu zverejniť prehlásenie spôsobom obvyklým
Termín: ihneď
odporúča
poslancom miestneho zastupiteľstva zúčastňovať sa pravidelných stretnutí starostky
s občanmi. V termíne do 2.9.2003 poslanci nahlásia dátumy, ktorých stretnutí sa zúčastnia.

Uznesenie č. 87/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na priznanie polročnej odmeny starostke
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
polročnú odmenu starostke vo výške 45% .

Uznesenie č. 88/2003
zo dňa 24.06.2003
Návrh na schválenie grafického návrhu insígnií starostu a obecnej korúhvy
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
1. návrh insígnie starostu Vajnor na saténovej stuhe vo farbe mestskej časti
2. návrh štandardy starostu Vajnor (materiál satén)
3. návrh kombinovanej korúhvy Vajnor, materiál zástavovina, dĺžka 270 cm
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ukladá
1. prednostke úradu vyhlásiť súťaž na znelku Vajnor
2. prednostke úradu zabezpečiť dopracovanie insígnie Vajnor o pečatidlo do vosku,
suchú pečať na listiny a návrh reprezentačných suvenírov s insígniami Vajnor.
Termín: 31.12.2003

Uznesenie č. 89/2003
zo dňa 24.06.2003
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
materiál „Kultúrne leto 2003 – 27. ročník“ vrátane doplňujúcich pripomienok.

Uznesenie č. 90/2003
zo dňa 24.06.2003
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
podpísanie dokumentov o družobných vzťahoch so španielskou Ondarou,
ukladá
prednostke miestneho úradu v spolupráci s poslancom Pavlom Feketem pripraviť dokumenty
o družobných vzťahoch.
Termín: 10.08.2003
žiada
starostku o slávnostný podpis dokumentu o družobných vzťahoch pri návšteve španielskej
Ondary v španielskom jazyku a pri družobnej návšteve v auguste vo Vajnoroch o slávnostný
akt podpisu družobných vzťahov v slovenskom jazyku.
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Uznesenie č. 91/2003
zo dňa 24.06.2003
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s postupnou funkčnou úpravou uličného profilu na ulici Pri starom letisku a Roľníckej ulici
v úseku od okružnej križovatky po Čierny chodník , založenou na presune trasy chodníka pre
peších obojstranne ku vozovke. Pôvodné chodníky pred domami budú nahradené
predzáhradkami s udržiavanou zeleňou,
poveruje
svojho poslanca a poslanca Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy p. Alexandra
Hollého, aby v spolupráci s pani starostkou prerokoval s príslušnými oddeleniami magistrátu
podmienky prípravy tejto funkčnej zmeny,
žiada
pani starostku, aby v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva vyvinula maximálne
úsilie pri presadzovaní koncepčnej prípravy a následne realizácie funkčnej úpravy ulíc Pri
starom letisku a Roľníckej ulice od Zdravotného strediska po Čierny chodník, rovnako vo
vedení hlavného mesta SR Bratislavy, ako na príslušných orgánoch a organizáciách, ktoré sú
zo zákona účastníkmi konania.

RNDr. Anna Zemanová
starostka

RNDr. Iveta Řičánková
prednostka

Bratislava 24.06.2003
Zapísala: Mária Horváthová

