
Uznesenie
zo 17. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

konaného dňa 26.10.2004 vo Vajnoroch
k bodu 1

Uznesenie č. 242/2004
zo dňa 26.10.2004

Návrh na schválenie presunu finančných prostriedkov z     prenájmu telocvične do
rozpočtu Základnej školy s     materskou školou

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
prevod  finančných  prostriedkov  získaných  z prenájmu  telocvične  na  účet  Základnej  školy
s materskou  školou,  položka  tovary  a služby  (630)  súvisiace  s chodom  Základnej  školy
s materskou školou

k bodu 2
Uznesenie č. 243/2004

zo dňa 26.10.2004
Žiadosť základnej školy s     materskou školou o     finančnú výpomoc 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
jednorazový  finančný  príspevok  Základnej  škole  s materskou  školou  z čistého  výsledku
hospodárenia mestskej časti za rok 2004 v celkovej sume 30 000,- Sk na financovanie nákladov
spojených  s odstránením  nedostatkov  v účtovníctve  vyplývajúcich  z vykonanej  kontroly  na
tovary a služby (630)

                                                                      
                                                                                                             k bodu 3

Uznesenie č. 244/2004
zo dňa 26.10.2004

Návrh na schválenie darovacej zmluvy od darcov nehnuteľností v     lokalite Šinkovské

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
1. prijatie daru  - nehnuteľnosti  v k.ú. Vajnory, lokalita Šinkovské od darcov, ktorých menný

zoznam je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia

2. návrh  znenia  darovacej  zmluvy  ako  podkladu  pre  právne  úkony  súvisiace  s prevodom
darovanej nehnuteľnosti z darcu na Mestskú časť Bratislava-Vajnory

splnomocňuje
starostku mestskej časti k podpísaniu jednotlivých darovacích zmlúv s darcami nehnuteľností
podľa zoznamu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



                                                                                                                      k bodu 4
Uznesenie č. 245/2004

zo dňa 26.10.2004
Určenie nárokovateľnej čiastky z prenájmu spoločnosti 

Tecos spol. s.r.o. – návrh na zmenu uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje             
1. zmenu  uznesenia  číslo  224/2004  zo  dňa  21.09.2004  v časti  „poveruje“,  ktorým  bola

prednostka  úradu  poverená  predložiť  na  októbrové  zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva
presnú nárokovateľnú čiastku, ktorú má mestská časť uhradiť spoločnosti Tecos  spol. s r.o.

2. predĺženie  termínu  predloženia  presnej  nárokovateľnej  čiastky,  ktorú  má  mestská  časť
uhradiť spoločnosti Tecos spol. s r.o., na november 2004 

 
     Zodpovedá: prednostka úradu
     Termín: november 2004

3.  vyčlenenie časti priestorov v budove Rybničná 13 na otvorenie Senior centra AMICO  
     od 1.11.2004

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
k bodu 5

Uznesenie č. 246/2004
zo dňa 26.10.2004

Návrh na zriadenie Komisie   pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcionárov mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
zriadenie Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcionárov mestskej časti

menuje
poslancov  Jozefa Paulena,  Stanislava Uhlára  a  Pavla Feketeho   za členov komisie 

poveruje
prednostku úradu výkonom funkcie tajomníka tejto komisie 

             k bodu 5a
Uznesenie č. 247/2004

zo dňa 26.10.2004
Informácia o zmene v redakčnej rade Vajnorských noviniek

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
vzdanie sa členstva pani Edity Jaslovskej v redakčnej rade Vajnorských noviniek 



k bodu 5b
Uznesenie č. 248/2004

zo dňa 26.10.2004
Informácia o     súťaži návrhov Vajnorské námestie 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
Informáciu o súťaži návrhov Vajnorské námestie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

k bodu 5c
Uznesenie č. 249/2004

zo dňa 26.10.2004
Priebežná informácia o     havarijnej situácii na futbalovom ihrisku 

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

berie na vedomie
priebežnú,  ústne podanú informáciu poslanca Grebečiho o havarijnej situácii  na futbalovom
ihrisku 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

   Anna Zemanová
           starostka

RNDr. Iveta Řičánková
         prednostka

V Bratislave,  26.10.2004
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