Uznesenie č. 18
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného
dňa 26.6.2001 vo Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo
A)

Volí

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp. :

Peter Pokrivčák
Alexander Hollý

Václav Fekete
2. Overovateľov zápisnice : pp.:

Ľubomír Krištofič
Soňa Molnárová

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. :

Soňa Molnárová
Pavol Fekete

B) Berie na vedomie
1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 19.6.2001.
2/ Kontrolu uznesenia č. 17 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
– Vajnory zo dňa 24.4.2001s požiadavkou doplnenia bodu č. 4 o presnú textáciu zo zápisnice.
/Presná textácia znie : Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh odkúpiť časť parcely
č. 428/3 v rozsahu 144 m2 od súčasného vlastníka Drogérie./.
3/ Informáciu o sčítaní osôb, domov a bytov v mestskej časti Bratislava – Vajnory.
4/ Informáciu o vypracovaní a pripomienkovaní organizačného poriadku a organizačnej
štruktúry Miestneho úradu. K štruktúre môžu poslanci doručiť ďalšie pripomienky na
sekretariát Miestneho úradu do konca júla 2001.
5/ Informácia o rokovaní vybraných poslancov komisie s dodávateľom Vákuovej kanalizácie
firmou Codecon s.r.o.Bratislava.
6/ Informáciu o postupe prác na príprave preložky cesty Rybničná.
7/ Finančné vysporiadanie EKO-podniku verejnoprospešných služieb.
8/ Materiál Družobné styky vajnorčanov v Alviane a vajnorčanov v Ondare.
9/ Informáciu o prerokovaní pripomienok k územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

10/ Informáciu o ukončení prenájmu Pizerie Alviano.
C) Schvaľuje
a) Odmenu sčítacím komisárom za prácu pri ščítaní osôb, domov a bytov vo výške 500,Sk na komisára.
b) Pokračovanie výstavby Vakuovej kanalizácie II.etapa a ďalších etáp s vybraným
dodávateľom firmou Codecon s.r.o.
c) Využitie neevidovaných pozemkov v lokalite Šinkovské na zriadenie technickej
infraštruktúry (trafostanica, plynoregulačná stanica, prečerpávacia stanica,
komunikácie a iné).
d) Financie na obnovu všetkých zastavení krížovej cesty pri rímskokatolíckom kostole
Vajnory vo výške 70 000,- Sk.
e) Schvaľuje navýšenie rozpočtu z rozpočtovej rezervy vo výške 160 000 na
zabezpečenie profilovej publikácie o mestskej časti Bratislava – Vajnory.
f) Profilovú publikáciu o mestskej časti Bratislava – Vajnory, finančné náklady,
konečný návrh publikácie (obsahovo aj graficky).
g) Zmenu trhového poriadku na Vajnorských trhoch s pripomienkami.
h) Odmenu starostovi za II. štvrťrok 2001 vo výške 25 %.
i) Vyčistenie nelegálnej skládky Pri Starom letisku za autobusovou zastávkou.
j) Pravidelné strojné čistenie komunikácií III. a IV. triedy počas leta.
D) Poveruje
1/ Vybraných poslancov (p.Belaj, p.Duška, p. V. Fekete a p. Kubal) za účasti starostu
rokovaním o podmienkach a ďalšom postupe výstavby Vakuovej kanalizácie vo Vajnoroch
s vybraným dodávateľom firmou Codecon s.r.o..
2/ Mestského poslanca Dr. Jána Regendu a Ing. Petra Pokrivčáka za účasti starostu rokovaním
s Vodohospodárskou výstavbou š.p. Bratislava o podmienkach dovysporiadania
majetkoprávnych vyrovnaní pre preložku cesty Rybničná v termíne do august 2001.
3/ Mestského poslanca Dr. Jána Regendu a Ing. Petra Pokrivčáka za účasti starostu rokovaním
s predstaviteľmi magistrátu o zaradení preložky cesty Rybničná do investícií hlavného mesta
aj za predpokladu zdrúženia prostriedkov s mestskou časťou.
4/ Miestneho kontrolóra kontrolou účtovnej uzávierky EKO podniku verejnoprospešných
služieb v súvislosti s prevádzkou Tržnice za rok 2000.
5/ Poslancov Miestneho zastupiteľstva hľadať možnosti ďalšieho využitia priestorov Pizerie.

Ing. Marian P r u ž i n a
starosta

Bratislava : 26.6.2001
Zapísala: Viera Pogačová

