Uznesenie
zo 7. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konaného dňa 16.09.2003 vo Vajnoroch
Uznesenie č. 96/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrhy na zmeny v komisiách:
2a) Návrh na zmenu tajomníka Komisie životného prostredia, bezpečnosti
a dopravy
2b) Návrh na zmenu tajomníka Komisie územného rozvoja a výstavby
2c) Návrh na preradenie Klubu dôchodcov z Komisie športu
a voľnočasových aktivít do Komisie sociálnej a zdravotníctva.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) zmenu tajomníka Komisie životného prostredia, bezpečnosti a dopravy z Ing. Petra
Tobiáša na Ing. Evu Urbanovú
b) zmenu tajomníka Komisie územného rozvoja a výstavby z Ing. Andreja Petriča na
Ing. Katarínu Fašungovú
c) preradenie Klubu dôchodcov z Komisie športu a voľnočasových aktivít
do Komisie sociálnej a zdravotníctva.
c) uvoľnenie Ing. Kataríny Fašungovej z členstva v komisii životného prostredia,
bezpečnosti a dopravy

Uznesenie č. 97/2003
zo dňa 16.09.2003
Správa o výsledku kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
MČ Bratislava-Vajnory v čase jún – august 2003
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontrol vykonaných hlavným kontrolórom MČ Bratislava-Vajnory v čase
jún – august 2003

Uznesenie č. 98/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti na rok 2003 v MČ Bratislava-Vajnory
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu plánu kontrolnej činnosti na rok 2003 v MČ Bratislava-Vajnory.
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Uznesenie č. 99/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za sociálne služby v zariadeniach
sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto
Miestne zastupiteľstvo
berie na

v e d o m i e bez pripomienok

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o úhradách za sociálne služby v zariadeniach
sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto

Uznesenie č. 100/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Miestne zastupiteľstvo
berie na

v e d o m i e bez pripomienok

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta
č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 101/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa upravujú podrobnosti o vodení psov na území hlavného mesta SR Bratislavy

Miestne zastupiteľstvo
berie na

vedomie s pripomienkou

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravujú podrobnosti o vodení psov
na území hlavného mesta SR Bratislavy:
v § 3 bod 7 pís.d) – vyškrtnúť „uviazať ani“
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Uznesenie č. 102/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1991
o sprievodcovskej činnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy
Miestne zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e bez pripomienok
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta
SR Bratislavy č. 1/1991 o sprievodcovskej činnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie č. 103/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh kritérií výberu kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou
školou Osloboditeľská 1
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený návrh kritérií výberu kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou
školou Osloboditeľská 1
odporúča
výberovej komisii pri výbere kandidáta na riaditeľa školy postupovať podľa schválených
kritérií doplnených o referencie

Uznesenie č. 104/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na čerpanie prostriedkov z programu SAPARD
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s návrhom žiadať finančné prostriedky z programu SAPARD,
splnomocňuje
starostku k podpísaniu zmluvy s odborným poradcom na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie
finančnej pomoci z programu SAPARD, vybratým v súlade s internou smernicou miestneho
úradu pre podprahové metódy verejného obstarávania.
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Uznesenie č. 105/2003
zo dňa 16.09.2003
Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2003
Miestne zastupiteľstvo
berie na

vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2003.

Uznesenie č. 106/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na určenie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
1. diferencovanie výšky príspevku na stravu od mestskej časti podľa výšky dôchodku
2. príspevok na rozvoz obedov dôchodcom v plnej výške

Uznesenie č. 107/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na úpravu bežného rozpočtu na rok 2003 – stavebný úrad
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu bežného rozpočtu na úseku rozhodovania a stavebného poriadku na rok 2003.

Uznesenie č. 108/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na úpravu bežného rozpočtu na rok 2003 – školstvo
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu bežného rozpočtu na rok 2003 – školstvo.
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Uznesenie č. 109/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh na úpravu kapitálového rozpočtu na rok 2003 – školstvo
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
zmenu kapitálového rozpočtu na rok 2003 – školstvo.

Uznesenie č. 110/2003
zo dňa 16.09.2003
Informácia
alternatívne riešenia rekonštrukcie areálu
„ Školský dvor Základnej školy s materskou školou Osloboditeľská 1 “
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
predloženú informáciu,
schvaľuje
prípravu realizácie
tenisových kurtov v areáli
Školského dvora Základnej
s materskou školou Osloboditeľská 1 podľa alternatívy „ B „

školy

ruší
uznesenie č. 82/2003 z 26.04.2003 v časti „ukladá“

Uznesenie č. 111/2003
zo dňa 16.09.2003
Návrh
na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy medzi HR Drogéria zastúpená Martinom
Husárom a Mestskou časťou Bratislava-Vajnory,
resp. na iné uzavretie predmetnej záležitosti
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh na uzavretie predloženej nájomnej zmluvy s tým, že stanovuje cenu za
prenájom na čiastku 20 tis. Sk ročne na dva roky
poveruje
starostku podpísaním nájomnej zmluvy

1-ročný
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Uznesenie č. 112/2003
zo dňa 16.09.2003
Ponuka na koncert talianskeho speváckeho zboru Corore di Castello z Daone
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s pozvaním talianskeho speváckeho zboru Coro Redi Castelo na koncertné turné do Vajnor
v prvej dekáde januára 2004.

Uznesenie č. 113/2003
zo dňa 16.09.2003
Pozvanie starostu Daone na návštevu
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s návštevou zástupcov Vajnor v Daone v termíne 10. – 12. okt. 2003 v počte 8 osôb za
podmienky úhrady nákladov z vlastných prostriedkov účastníkov.

Uznesenie č. 114/2003
zo dňa 16.09.2003
Zriadenie zastávky MHD pri OC TESCO
Miestne zastupiteľstvo
poveruje
Ing. arch. Hollého a predsedu komisie životného prostredia, bezpečnosti a dopravy
preverením možnosti opätovného zriadenia zastávky autobusu č. 53 pri OC TESCO v smere
z Bratislavy do Vajnor.

Uznesenie č. 115/2003
zo dňa 16.09.2003
Voľba nových členov do komisie kultúry, mládeže a školstva
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
s kooptáciou p. Milana Baďu a p. Mirky Lubinskej za členov komisie kultúry, mládeže
a školstva a
berie na vedomie
odchod p. Daňkovej z komisie kultúry, mládeže a školstva.
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Uznesenie č. 116/2003
zo dňa 16.09.2003
Vznik súboru Juríček
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
ústnu informáciu predsedu komisie kultúry, mládeže a školstva o vzniku detského súboru
Juríček pod vedením p. Mirky Lubinskej.

RNDr. Anna Zemanová
starostka

RNDr. Iveta Řičánková
prednostka

V Bratislave: 16.09.2003
Napísala: Mária Horváthová

