Uznesenia
z 8. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konaného dňa 20. 9.2007 vo Vajnoroch
č. 102 – 119/2007
k bodu 1
Uznesenie č. 102/2007
zo dňa 20.9.2007
Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
priebežnú informáciu o plnení uznesení MZ Bratislava - Vajnory zo dňa 03.07.2007
Prítomní poslanci: 7

Hlasovanie: za 7

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 2

Uznesenie č. 103/2007
zo dňa 20.9.2007
Správa o hospodárení Miestneho úradu MČ Bratzislava - Vajnory za I. polrok 2007
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
správu o hospodárení v Miestneho úradu MČ Bratislava – Vajnory za I. polrok 2007
Prítomní poslanci: 7

Hlasovanie: za 7

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 3

Uznesenie č. 104/2007
zo dňa 20.9.2007
Návrh dohody o zrušení záväzkového vzťahu so spoločnosťou Strabag s.r.o.
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
Návrh dohody o zrušení záväzkového vzťahu so spoločnosťou Strabag s.r.o.
Prítomní poslanci: 8

Hlasovanie: za 6

proti: 0

zdržal sa: 2
k bodu 4

Uznesenie č. 105/2007
zo dňa 20.9.2007
Správa o priebehu a realizácii stavebných investičných akcií zabezpečovaných
Mestskou časťou Bratislava - Vajnory
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
Informáciu o priebehu a realizácii stavebných investičných akcií zabezpečovaných Mestskou
časťou Bratislava – Vajnory.
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Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 6

proti: 3

zdržal sa: 0
k bodu 5

Uznesenie č. 106/2007
zo dňa 20.9.2007
Návrh na schválenie navýšenia peňažného vkladu Mestskej časti Bratislava-Vajnory
do kapitálového fondu Vajnorskej podpornej spoločnosti s.r.o.
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
navýšenie peňažných prosdtriedkov ako vklad Mestskej časti Bratislava-Vajnory do
kapitálového fondu VPS s.r.o. 450 000,- Sk, t.j. z 1 300 tis. Sk na 1 750 tis. Sk na účel
rekonštrukcie kuchyne v ZŠ a MŠ Vajnory
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 6

proti: 3

zdržal sa: 0
k bodu 6

Uznesenie č. 107/2007
zo dňa 20.9.2007
Návrh na zrušenie uznesenia č. 92/2007 zo dňa 03.07.2007
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
ruší
uznesenie č. 92/2007 zo dňa 03.07.2007
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 7

Uznesenie č. 108/2007
zo dňa 20.9.2007
Informácia o priebehu inventarizácie nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Vajnory
k 31.12. 2007
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
informáciu o priebehu inventarizácie nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Vajnory k 31.12.
2007
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 8

Správa o hospodárení a činnosti v ZŠ s MŠ Vajnory za 2. štvrťrok 2007 a hospodárenie
v ZŠ s MŠ Vajnory za I. polrok 2007
Tento materiál bol stiahnutý z rokovania.
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k bodu 9
Uznesenie č. 109/2007
zo dňa 20.9.2007
Správa o príprave podkladov pre projekt revitalizácie MŠ Koniarkova 9
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
správu o príprave podkladov pre projekt revitalizácie MŠ Koniarkova ul.
ukladá
do 19.12.2007 prednostke úradu zabezpečiť zadanie predbežnej projektovej štúdie v dvoch
alternatívach na počet detí 140, 180 v zmysle platnej legislatívy.
Prítomní poslanci: 10

Hlasovanie: za 10

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 10
Uznesenie č. 110/2007
zo dňa 20.9.2007
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k organizačnej štruktúre Mestskej časti Bratislava Vajnory
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
dodatok č. 2 k organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 8

proti: 1

zdržal sa: 0

k bodu 11
Uznesenie č. 111/2007
zo dňa 20.9.2007
Návrh smerníc poskytovania finančných výpomocí občanom Mestskej časti Bratislava –
Vajnory.
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
návrh smerníc poskytovania finančných výpomocí občanom MČ Bratislava – Vajnory
 Smernica, ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti
Bratislava – Vajnory
 Smernica, ktorou sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazového
finančného príspevku osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti
Bratislava – Vajnory
 Smernica o poskytovaní príspevku na stavovanie a rozvoz obedov osobitnej skupine
občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vajnory
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
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k bodu 12
Uznesenie č. 112/2007
zo dňa 20.9. 2007
Informácia o uzatvorení dodatku č. 3 zmluvy medzi MČ Bratislava – Vajnory
a Centrom privátnych služieb Privilégium n.o.
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
návrh dodatku č. 3 zmluvy medzi MČ Bratislava – Vajnory a Centrom privátnych sociálnych
služieb Privilégium n.o.
poveruje
prednostku MÚ rokovaním s Centrom privátnych služieb – Privilegium o uzavretí dodatku č.
3 v súlade s pôvodným uznesením 88/2007
Termín: do budúceho zastupiteľstva
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 13
Uznesenie č. 113/2007
zo dňa 20.9. 2007
Priebežná správa o výsledku kontroly vynakladania finančných prostriedkov
na kapitálové výdavky v rokoch 2003 – 2006
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
priebežnú správu o výsledku kontroly vynakladania finančných prostriedkov na kapitálové
výdavky v rokoch 2003 – 2006
ukladá
prednostke MÚ úlohu upozorniť pani riaditeľku, že objednávanie prác na opravu školy je
treba robiť po odsúhlasení MÚ
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 14

Uznesenie č. 114/2007
zo dňa 20.9. 2007
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory
poveruje
zástupkyňu starostu prevzatím agendy hlavnej kontrolórky
vyhlasuje
termín konania voľby hlavného kontrolóra na 13.12.2007
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Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0

k bodu 15
Uznesenie č. 115/2007
zo dňa 20.9. 2007
Informácia okrskára Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy o činnosti v MČ
Bratislava – Vajnory za 1. polrok 2007
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
informáciu okrskára Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislavy o činnosti v MČ Bratislava –
Vajnory za 1. polrok 2007
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
k bodu 16

Uznesenie č. 116/2007
zo dňa 20.9. 2007
Schválenie Deklarácie o spolupráci s obcou Wolfsthal – Rakúsko
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
Deklaráciu o spolupráci s obcou Wolfsthal – Rakúsko
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 17
Uznesenie č. 117/2007
zo dňa 20.9. 2007
Správa o spolupráci so zahraničnými partnermi v rámci vzájomných družobných stykov
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
správu o spolupráci so zahraničnými partnermi v rámci vzájomných družobných
Prítomní poslanci: 9
Hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
___________________________________________________________________________
K bodu 18
Uznesenie č. 118/2007
zo dňa 20.9. 2007
Vzdanie sa členstva Ing. Klaudie Košíkovej v subkomisii školstva
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
berie na vedomie
vzdanie sa členstva Ing. Klaudie Košíkovej v subkomisii školstva
Prítomní poslanci: 9

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0
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k bodu 19
Uznesenie č. 119/2007
zo dňa 20.9. 2007
Zmena termínu MZ na 13.12.2007
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory po prerokovaní
schvaľuje
zmenu termínu MZ z 19.12.2007 na 13.12.2007
Prítomní poslanci: 9

Ing. Edita Košíková
prednostka

Bratislava 20.9.2007
Zapísala: M. Horváthová

Hlasovanie: za 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Ján Mrva
starosta

