Uznesenie č. 16
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného
dňa 27.2.2001 vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo

A)

VOLÍ

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp. :

Peter Pokrivčák
Miroslav Duška
Soňa Molnárová

2. Overovateľov zápisnice : pp.:

Ondrej Demo
Danuša Feketeová

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :

František Grebeči
Pavol Fekete

B) BERIE NA VEDOMIE
1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 15.2.2001.
2/ Kontrolu uznesenia č. 15 zo zasadnutia konaného dňa 30.1.2001 a žiada doručiť návrh
uznesenia ku koncepcii územného plánu hlavného mesta SR Bratislava poslancom MZ.
3/ Informáciu o výstavbe kanalizácie.
4/ Informáciu o funkcii redaktora Vajnorského hlasu, ktorým je p. Pokrivčák Peter ml.
v rámci náhradnej vojenskej služby.
5/ Jarné upratovanie v zmysle odporúčaní návrhu 1c.
6/ Berie na vedomie informáciu o stravovaní dôchodcov.
7/ Informáciu o súčasnej organizačnej štruktúre a chode MÚ.

C) SCHVAĹUJE
a)

V zmysle rozpočtovej čiastky na rok 2001 započať s opravou Vajnorského ľudového
domu podľa priloženého projektu firmy PAMING.

b) Voľbu výberovej komisie v zložení pp. Pokrivčák, Duška, Hollý, Pažitná, Václav Fekete,
na výber opravy Vajnorského ľudového domu.

c) Poveruje komisiu výstavby a životného prostredia, ekonomickú, kultúrnu, pripraviť do
budúceho MZ návrhy na využitie Vajnorského ľudového domu.
d) Poslanecké dni ktoré sa budú konať vždy prvý pondelok v mesiaci od 15,00–17,00 hod.
5 dní pred konaním poslanci ohlásia svoju účasť na informačnej tabuli vo vestibule MÚ.
Začiatok poslaneckých dní bude prvý aprílový pondelok.
e) Vyhodnotenie uznesení od začiatku tohto volebného obdobia (poveruje pracovníka MÚ).
f) Umiestnenie 5 kontajnerov na 2 letné mesiace na Vajnorských jazerách. Osloviť
záhradkárov cestou Vajnorského hlasu, aby dodržiavali čistotu na Vajnorských jazerách.
g) Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2001.

D) POVERUJE
a) MÚ v zmysle žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu v Dúbravke odpovedať, že po
dostavbe nového kostola, MÚ Vajnory odovzdá vyšitý obrus, alebo štolu vo výške
10.000,-Sk farskému úradu v Dúbravke.
b) Poveruje starostu na objednanie vyhotovenia posudku súdneho znalca v odbore
oceňovania stavieb na ocenenie doteraz vynaložených nákladov na dielo, ako aj na úplné
dokončenie diela podľa platných cenových podmienok. V termíne do budúceho
zastupiteľstva.
c) Starostu na ďalší postup získania stavebného povolenia preložky Rybničná v zmysle
predchádzajúcich uznesení.
d) Komisia územného rozvoja a životného prostredia pripravia súťaže na výber dodávateľa.
e) Poveruje starostu MÚ predložiť do komisií budúceho zastupiteľstva návrh vnútornej
organizačnej štruktúry MÚ.

Ing. Marian P r u ž i n a
starosta
Bratislava : 27.2.2001
Zapísala: Viera Pogačová

