
Uznesenie
z 13. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 06.04.2004 vo Vajnoroch

k bodu   2
Uznesenie č. 174/2004

zo dňa 06.04.2004

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory v roku 2003

schvaľuje 
1. záverečný účet a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad

2. z výsledku hospodárenia za r.2003 vyčlenenie:

1. 200.000,-Sk na nákup kancelárskej techniky
2. 200.000,-Sk na nákup ozvučovacej aparatúry

____________________________________________________________________
                                                                                                                         k bodu    3 

Uznesenie č. 175/2004
zo dňa 06.04.2004

 
Správa o     výsledku inventarizácie za rok 2003

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
správu o výsledku inventarizácie k 31.12.2003

menuje 
1. škodovú komisiu v zložení  Ing.  Juraj  Zeman – predseda komisie a Ing.  Stanislav  

Uhlár, František Grebeči, Ing. Ingrid Ožvoldová, Viera Pogačová ako členovia komisie

2. vyraďovaciu komisiu v zložení  Ing.  Ľudovít  Klena – predseda komisie a Ing.  Milan
Mišák, Danuša Feketeová, Beata Viteková, Gabriela Zemanová ako členovia komisie

ukladá
1.  škodovej  komisii  spracovať  návrh  vysporiadania  inventarizáciou  zisteného  manka    
      a predložiť ho na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva

Termín: 11.05.2004
Zodpovedá: predseda škodovej komisie

2. spracovať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o nakladaní s majetkom 
mestskej     časti a majetkom hl. m. SR zvereným do správy mestskej časti  

Termín: 11.05.2004
Zodpovedá: prednostka úradu



 3.  zmapovať majetok Hl. mesta Bratislavy v k.ú. Vajnory  a následne požiadať magistrát
      o jeho zverenie  do správy  M.Č. - Vajnory 

   
                                                                                    Termín :  31.12.2004
                                                                                    Zodpovedá :  prednostka úradu      
__________________________________________________________________________

k bodu   4 
Uznesenie č. 176/2004

zo dňa 06.04.2004

Zásady tvorby a     čerpania fondu na ochranu pamiatok

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s ch v a ľ u j e
Zásady tvorby a čerpania prostriedkov z fondu na obnovu pamiatok 

k bodu  5 
Uznesenie č. 177/2004

zo dňa 06.04.2004

Návrh VZN mestskej časti o určení  výšky sadzieb miestnych poplatkov
a o poskytovaní úľav z     miestnych poplatkov

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s ch v a ľ u j e

VZN mestskej časti o určení  výšky sadzieb miestnych poplatkov  a o poskytovaní úľav 
z miestnych poplatkov

V časti § 2 odsek 6 písm. b - zmena:
do 3 dní             -       0,- Sk
do 1 mesiaca      -      1,- Sk

do 3 mesiacov    -      5,- Sk

V časti § 2 odsek 6 písm. e - zmena:
 20,- Sk   na deň  za m2

k bodu  6 
Uznesenie č. 178/2004

zo dňa 06.04.2004

Návrh VZN mestskej časti o     vylepovaní  volebných plagátov politických subjektov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do EÚ v     r. 2004

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

s ch v a ľ u j e
Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Vajnory  o vylepovaní  volebných
plagátov  politických subjektov na verejných priestranstvách počas volebnej  kampane pre
voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004

_______________________________________________________________________
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k bodu   7 
Uznesenie č. 179/2004

zo dňa 06.04.2004

Návrh novely VZN hl. m. SR Bratislava č. 12/2001 o     nakladaní s     komunálnymi
odpadmi

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

schvaľuje
návrh novely všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení neskorších predpisov, bez pripomienok

k bodu   8 
Uznesenie č. 180/2004

zo dňa 06.04.2004

Návrh na delegovanie p. Ing. Uhlára do rady školy SOUE  

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

deleguje

Ing. Stanislava Uhlára ako zástupcu Mestskej časti Bratislava-Vajnory do Rady školy SOU 
elektrotechnického, Rybničná ul. č. 59, 831 07 Bratislava 36
__________________________________________________________________________

k bodu   9 
Uznesenie č. 181/2004

zo dňa 06.04.2004

Schválenie zadania UŠ zóny Tomanova I

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

s ch v a ľ u j e
po doplnení na základe vyhodnotenia pripomienkového konania, zadanie pre vypracovanie 
urbanistickej štúdie zóny Tomanova I. 
__________________________________________________________________________

k bodu   10 
Uznesenie č. 182/2004

zo dňa 06.04.2004

Schválenie zadania UŠ zóny Tomanova II
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

s ch v a ľ u j e
po doplnení na základe vyhodnotenia pripomienkového konania, zadanie pre vypracovanie 
urbanistickej štúdie zóny Tomanova II.
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k bodu   11 
Uznesenie č. 183/2004

zo dňa 06.04.2004

Informácia o     postupe zabezpečenia realizácie kanalizácie vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Vajnory

berie na vedomie
ústnu informáciu o postupe zabezpečenia realizácie kanalizácie vo Vajnoroch

poveruje 
starostku rokovaním o zmluve o združení finančných prostriedkov s BVS do výšky 2 mil. Sk 
pre rok 2004 

k bodu   12 
Uznesenie č. 184/2004

zo dňa 06.04.2004

Zmeny v     komisiách miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

b e r i e   na  vedomie
1.    informáciu o ukončení členstva p. Igora Halvoňa v komisii kultúry
2.   ukončenie činnosti tajomníčky komisie kultúry p. Mgr. Anny Okapcovej v súvislosti  so 

skončením pracovného pomeru
s ch v a ľ u j e              

1. doplnenie tajomníčky komisie výstavby – o p. Evu Daňovú
2. zmenu tajomníčky komisie pre zahraničnú spoluprácu, kde p. Sihelníkovú vystrieda p. 
Mária Horváthová

_____________________________________________________________________
k bodu   13 

Uznesenie č. 185/2004
zo dňa 06.04.2004

Informácia  o     úprave Smernice pre podprahové metódy verejného obstarávania
podľa nového zákona o     verejnom obstarávaní

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

b e r i e   na  vedomie
Informáciu   o úprave  Smernice  pre  podprahové  metódy  verejného  obstarávania  podľa
nového zákona o verejnom obstarávaní
__________________________________________________________________________

k bodu   14 
Uznesenie č. 186/2004

zo dňa 06.04.2004

Informácia o stanovisku Poľnohospodárskeho družstva Vajnory k odkúpeniu
hasičského vozidla CAS

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
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informáciu o stanovisku Poľnohospodárskeho družstva k odkúpeniu hasičského vozidla CAS

poveruje

starostku, rokovaním o zmluvnom prevedení vozidla do majetku družstva, recipročne za 
bezplatné používanie sály  a v prípade nezáujmu 
  

ukladá 

prednostke úradu zabezpečiť predaj požiarneho úžitkového vozidla Škoda CAS 25 - Š 706
RTHP ako vozidla,  alebo na súčiastky,  prostredníctvom zverejnenia inzerátu za najvyššiu
ponúknutú cenu   
                                                                                                          Termín: 30.06.2004
                                                                                                           Zodpovedá : prednostka

k bodu   15 
Uznesenie č. 187/2004

zo dňa 06.04.2004

Informácia - zabezpečenie dopracovania insígnií Vajnor a     znelka Vajnor

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie

informáciu  o  postupe  zabezpečenia  dopracovania  insígnií  Vajnor  o pečatidlo  do  vosku,
suchú pečať na listiny, reprezentačných suvenírov s insígniami Vajnor a o vyhlásení znelky
Vajnor

k bodu   16a 
Uznesenie č. 188/2004

zo dňa 06.04.2004

Dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – prerozdelenie
kompetencií na úseku školstva medzi hlavné mesto a     mestské časti

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

s ch v a ľ u j e
             

predložený návrh dodatku Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – 
prerozdelenie kompetencií  na úseku školstva medzi hlavné mesto a mestské časti

________________________________________________________________
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k bodu   16b 
Uznesenie č. 189/2004

zo dňa 06.04.2004

Na schválenie zásad možnej zástavby rodinnými domami vo vnútri záhrad už
existujúcich rodinných domov - mimo uličnej čiary

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

 s c h v a ľ u j e 

zásady možnej zástavby rodinnými domami vo vnútri záhrad už existujúcich rodinných 
domov - mimo uličnej čiary

RNDr. Anna Zemanová
          starostka

RNDr. Iveta Řičánková
        prednostka

Bratislava, 06.04.2004
Zapísala: Gabriela Galambošová
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