
Uznesenie
zo 16. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 21.09.2004 vo Vajnoroch
k bodu 2

Uznesenie č. 218/2004
zo dňa 21.09.2004

Informácia o     čerpaní rozpočtu    
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie             
Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2004

       k bodu 3
Uznesenie č. 219/2004

zo dňa 21.09.2004
Žiadosť primátora  Hl. mesta SR o odpustenie zaplatenia dane z     nehnuteľností 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

neschvaľuje   
žiadosť primátora o odpustenie dane z nehnuteľnosti za rok 2004 vo výške 285.861,- Sk

poveruje
starostku  rokovať  s hlavným mestom a požiadať  o  zverenie  zdaňovaných  nehnuteľností  do
správy Mestskej časti Bratislava – Vajnory

            k bodu 4
Uznesenie č. 220/2004

zo dňa 21.09.2004
 Návrh na úpravu rozpočtu pre ZŠsMŠ - oprava sociálnych zariadení v     základnej škole

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
navýšenie rozpočtu o 715.000,- Sk v podpoložke všeobecné služby 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                                                      k bodu 4a

Uznesenie č. 221/2004
zo dňa 21.09.2004

Správa o     kontrole vykonanej v     Základnej škole s     materskou školou 
Osloboditeľská 1, Bratislava-Vajnory

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
správu  o kontrole  vykonanej  v Základnej  škole  s materskou  školou  Osloboditeľská  ul.  1,
Bratislava-Vajnory

ukladá
riaditeľke  Základnej  školy  s materskou  školou  prijať  a realizovať  opatrenia  na  odstránenie
nedostatkov a predložiť správu o zúčtovaní 
                                                                                                     Termín:  31.12.2004
                                                                                                     Zodpvedá: riaditeľka školy



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                          k bodu 4b 

Uznesenie č. 222/2004
zo dňa 21.09.2004

Žiadosť o     uvoľnenie z členstva v     rade školy
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
žiadosť Kataríny Srokovej o uvoľnenie z členstva v Rade školy pri Základnej škole 
s materskou školou Osloboditeľská 1

schvaľuje
s platnosťou  od  22.09.2004 p.  Danušu  Feketeovú  za  člena  rady školy  pri  Základnej  škole
s materskou školou Osloboditeľská 1, ako zástupcu zriaďovateľa - Mestskej časti Bratislava-
Vajnory,  ktorý  nahradí  vo  funkcii  poslankyňu  Katarínu  Srokovú,  uvoľnenú  na  jej  vlastnú
žiadosť  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k bodu 5
Uznesenie č. 223/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh riešenia havarijnej situácie vo futbalovom oddieli TJ Družstevník Vajnory 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
informáciu  o navrhovaných  riešeniach  havarijnej  situácie  vo  futbalovom  oddieli  TJ
Družstevník Vajnory

neschvaľuje             
uvoľniť z  rozpočtu MČ Bratislava-Vajnory finančnú čiastku 600 000,- Sk na zakúpenie dvoch
unimobuniek (sociálnej bunky a kabíny pre hostí) pre futbalový oddiel TJ Družstevník Vajnory
s umiestnením v areáli futbalového ihriska

schvaľuje
preplatenie  nákladov  za  prepožičanie  ihriska  do  konca  sezóny  pre futbalový  oddiel  TJ
Družstevník Vajnory

poveruje
prednostku  úradu  zabezpečením  spracovania  štúdie  využitia  existujúcich  športovísk
s perspektívnym využitím pre registrovaných aj neregistrovaných športovcov.

                                                                                                     Zodpovedá:  prednostka úradu
                                                                                                     Termín:   31.01.2005

ukladá
prednostke úradu zorganizovať poslanecký prieskum na futbalovom ihrisku. 
 
                                                                                                       Termín:  15.10.2004 

žiada
a) -  predsedu futbalového klubu, aby v spolupráci s komisiou športu a voľnočasových  
                aktivít, predložil finančnú analýzu možného fungovania futbalového oddielu,  
                v zmysle noriem Slovenského futbalového zväzu.
                                                                                                        Termín:   30.10.2004
b)       -   predsedu futbalového oddielu o predloženie analýzy finančného hospodárenia oddielu
              za rok 2003, 2004
                                                                                                         Termín:  31.10.2004
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                                                                                 k bodu 6
Uznesenie č. 224/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh na vysporiadanie nájmu priestorov v objekte TECOS v súvislosti s ukončením

nájmu 
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
odpočítanie výšky nájomného spoločnosti TECOS v sume 88 934,40 Sk od požadovanej sumy
1.500.000,- Sk  /vrátane 19 % DPH/

poveruje
prednostku úradu predložiť na ďalšie zastupiteľstvo návrh s presnou nárokovateľnou čiastkou,
ktorú má uhradiť mestská časť spoločnosti TECOS s.r.o. 

                                    
                                                                                                         Termín:  október 2004

           Zodpovedá: prednostka úradu
berie na vedomie

informáciu  o možnom  využívaní  zariadenia  obyvateľmi  Vajnor  zriadením  Senior  centra
AMICO  

k bodu 7

Návrh VZN MČ Bratislava-Vajnory   o parkovaní a     odstraňovaní vozidiel na území
Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

stiahnuté z rokovania - bez uznesenia 

 k bodu 8
Uznesenie č. 225/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh VZN MČ Bratislava-Vajnory  o predajnej a     prevádzkovej dobe 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava–Vajnory o predajnej a prevádzkovej dobe

 k bodu 9
Uznesenie č. 226/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh VZN MČ Bratislava-Vajnory   o     určení spoločného   školského obvodu Mestskej

časti Bratislava-Vajnory s     obcou Chorvátsky Grob

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
Všeobecne  záväzné  nariadenie  o určení  spoločného  školského  obvodu  Mestskej  časti
Bratislava-Vajnory  s obcou Chorvátsky Grob
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k bodu 10
Uznesenie č. 227/2004

zo dňa 21.09.2004
   Zriadenie spoločného školského úradu s     Mestskou časťou Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
vytvorenie spoločného školského úradu s Mestskou časťou Bratislava-Rača 

 k bodu 11
Uznesenie č. 228/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh pomenovania bezmenných a     novo vznikajúcich ulíc v     mestskej časti 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
a)   Pomenovanie bezmenných ulíc a parkov v mestskej časti:
      - cesta z Rybničnej ulice k pizzerii Alviano  ako „Via Alviano“,
      - park medzi poštou – kostolom a Bakchus vilou  na ulici  Pod lipami ako „Park pod    
        lipami“
      - park medzi ulicami Na doline, Za farou, Kratiny a detským ihriskom, ako „Park Ferdiša 
        Jurigu“,
b)    Premenovanie časti ulice Baničova na „Vlčkova ulička“. 

ukladá
prednostke úradu zabezpečiť potrebné úkony pre pomenovanie uvedených bezmenných ulíc
a parkov.
                                                                                              zodpovedá:  prednostka úradu
                                                                                              Termín:   máj 2005

odporúča             
1.  Menami,  ako  sú  Matej  Belaj,  Katarína  Brúderová,  Frantiček  Fekete,  pomenovať
v budúcnosti  novo vznikajúce ulice
                                                                                                Termín:   priebežne

2.  Prostredníctvom komisie kultúry,  mládeže a školstva hľadať priliehavé názvy pre krátke
ulice, ako sú spojnice medzi ulicami Pri starom letisku a Tomanovou /začiatok Vajnor/, Pri
starom letisku a Dorasteneckou, Pri struhe a Roľníckou /pri pekárni/ 
                                                                                               
                                                                                                 Termín:  do 31.12.2004

k bodu 12
Uznesenie č. 229/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh na schválenie záväznej časti Urbanistickej štúdie Šinkovské

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
 Urbanistickú štúdiu zóny Vajnory-Šinkovské, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací podklad
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schvaľuje

1.   regulatív funkčného využitia a priestorového usporiadania územia

2.   komunikáciu medzi ul. Pri mlyne  a Čiernym chodníkom, ako komunikáciu vo verejnom  
      záujme pre:  -  vytvorenie podmienok pre  nevyhnutný prístup k pozemkom a stavbám 

               -  výstavbu miestnych komunikácií. 

k bodu 13
Uznesenie č. 230/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     priebehu prípravy ďalšej etapy realizácie kanalizácie

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie             
ústnu informáciu o priebehu prípravy ďalšej etapy realizácie kanalizácie

k bodu 14
Uznesenie č. 231/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     návrhu spôsobu financovania STL plynovodu v lokalite 

Šinkovské 
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
informáciu o návrhu spôsobu financovania STL plynovodu v lokalite Šinkovské

ukladá
prednostke  úradu  zabezpečiť  vypracovanie  finančného  modelu  združenia  prostriedkov  na
vybudovanie STL plynovodu a plynových rozvodov v lokalite .

                                                                                               Termín:  do 31.12.2004

k bodu 15
Uznesenie č. 232/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     priebehu rokovaní rekonštrukcie komunikácie Rybničná – 2. etapa

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
ústnu informáciu o priebehu rokovaní rekonštrukcie komunikácie Rybničná – 2. etapa

k bodu 16
Uznesenie č. 233/2004

zo dňa 21.09.2004
Návrh na zmeny v redakčnej rade Vajnorských noviniek

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
žiadosť Kataríny Srokovej o uvoľnenie z redakčnej rady Vajnorských noviniek
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schvaľuje
1. Vladimíra Bizíka, zamestnanca mestskej časti, do funkcie zodpovedného redaktora  
      Vajnorských noviniek  od 01.10.2004
2. doplnenie počtu členov redakčnej rady Vajnorských noviniek o Ing. Václava Feketeho

                                                                                  k bodu 17a
Uznesenie č. 234/2004

zo dňa 21.09.2004
Žiadosť Zboru Jána Pavla II. o     príspevok na dopravu na festival slovenských zborov

v     Maďarsku 25.09.2004
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
úhradu 50 % nákladov na dopravu zboru z transferov navýšených z podpoložky „družba“  

                                                                                  k bodu 17b
Uznesenie č. 235/2004

zo dňa 21.09.2004
Pozvanie starostu Daone na návštevu

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

súhlasí
s návštevou  zástupcov  Vajnor  v Daone  v termíne  29,30,31.10.2004  v počte  8  osôb,  cesta
služobnými autami, bez nároku na cestovné náhrady        

                                                                                                   k bodu 18a    
Uznesenie č. 236/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     verejnom obstarávaní v     roku 2003 a     v     1. polroku 2004  

 Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
informáciu o verejnom obstarávaní v roku 2003 a v 1. polroku 2004  

                                                                                                                     k bodu  18b
Uznesenie č. 237/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     vyhlásení súťaže návrhov riešenia centra Vajnor

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
informáciu o vyhlásení súťaže návrhov riešenia centra Vajnor

                                                                                                                       k bodu  18c
Uznesenie č. 238/2004

zo dňa 21.09.2004
Informácia o     vzniku iniciatívy k     legislatívnym zmenám fiškálnej decentralizácie

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
ústnu informáciu o vzniku iniciatívy k legislatívnym zmenám fiškálnej decentralizácie
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                                                                                                    k bodu 18d
Uznesenie č. 239/2004

zo dňa 21.09.2004
Vyhodnotenie plnenia uznesení 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie               
vyhodnotenie plnenia uznesení za prvý polrok 2004

RNDr. Anna Zemanová
        starostka

RNDr. Iveta Řičánková
        prednostka

Bratislava, 21.09.2004 
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