Uznesenie
z 18. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory
konaného dňa 23.11.2004 vo Vajnoroch
k bodu 2
Uznesenie č. 250/2004
zo dňa 23.11.2004
Stanovisko mestskej časti k návrhu územného plánu
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava - Vajnory
schvaľuje
Stanovisko mestskej časti k návrhu územného plánu Bratislavy. Stanovisko tvorí prílohu
uznesenia.
k bodu 3
Uznesenie č. 251/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh na zmenu Zásad možnej zástavby a dostavby existujúcich rekreačných objektov
v oblasti Vajnorských jazier
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
schvaľuje
zmenu Zásad možnej zástavby a dostavby existujúcich rekreačných objektov v oblasti
Vajnorských jazier v bode 9, ktorý znie : „V záhradkárskych osadách, v ktorých je zriadený
prenájom pozemku, do majetkoprávneho usporiadania pozemkov sa môžu zriaďovať nové
stavby, prístavby a nadstavby k jestvujúcim stavbám len ako stavby dočasné - do uplynutia
doby trvania nájomnej zmluvy, najdlhšie do 31.12.2012. Po tomto termíne je stavebník
povinný stavbu odstrániť na vlastné náklady bez nároku na náhradu. Podmienka dočasnosti
stavieb a ich odstránenia na vlastné náklady bude uvedená v stavebnom povolení
a v kolaudačnom rozhodnutí.“
___________________________________________________________________________
k bodu 4
Uznesenie č. 252/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o dani z nehnuteľností
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o dani z nehnuteľností s pripomienkami :
1. V štruktúre daňového zaťaženia obytných priestorov, garáží, chát a podnikateľských
priestorov je nevyhnutné výraznejšie zohľadniť špecifiká okrajových mestských častí
a upraviť pomery medzi jednotlivými sadzbami na 1m2 koeficientom 0,7%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
k bodu 5
Uznesenie č. 253/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh dodatku Štatútu hl.m. SR Bratislava - deľba pôsobností vo veciach miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
nesúhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava o deľbe pôsobností vo veciach miestnych
daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
žiada
hlavné mesto o predloženie nového návrhu Štatútu, ktorý zohľadní nové legislatívne úpravy
bodu 6
Uznesenie č. 254/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh na zmenu rozpočtu v časti kapitálové výdavky – oprava telocvične ZŠ a MŠ
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
schvaľuje
navŕšenie kapitálového rozpočtu v celkovej sume 270 000,- Sk na dokončenie podlahy celej
telocvične po vykonanej rekonštrukcii kanalizácie v telocvični
k bodu 7
Uznesenie č. 255/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh na rozdelenie zisku z prebytku hospodárenia mestskej časti za rok 2003
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
schvaľuje
rozdelenie prebytku hospodárenia mestskej časti za rok 2003 podľa predloženého návrhu.
k bodu 8
Uznesenie č. 256/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh na schválenie čerpania úveru pre vybudovanie inžinierskych sietí
v rozvojových lokalitách mestskej časti (plyn, kanalizácia, komunikácie)
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory

schvaľuje
návrh čerpania úveru pre vybudovanie technickej infraštruktúry v rozvojových lokalitách
mestskej časti
k bodu 9
Uznesenie č. 257/2004
zo dňa 23.11.2004
Návrh na schválenie finančnej pomoci na zmiernenie ekologických a materiálnych
škôd spôsobených živelnou pohromou
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Vajnory
schvaľuje
finančnú pomoc na zmiernenie ekologických a materiálnych škôd spôsobených živelnou
pohromou 19.11.2004 mestu Vysoké Tatry vo výške 100.000,- Sk z rezervy na položku
transfery
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V Bratislave, 23.11.2004

