
Uznesenie č. 20
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného

dňa 25.9.2001 vo Vajnoroch

M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o

A)  VOLÍ

1. Návrhovú komisiu v zložení : pp. :                         Miroslav Duška
                                                                                     Danuša Feketeová

                                                        
Oľga Pažitná

2. Overovateľov zápisnice : pp.:                                  Soňa Molnárová
                                                                                      Peter Pokrivčák

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. : nebol nikto navrhnutý.

B)  BERIE NA VEDOMIE

1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 18.9.2001.

2/ Kontrolu  uznesenia č. 18 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
     – Vajnory zo dňa 26.6.2001.

3/ Informáciu o obchvatovej komunikácii cez letisko – preložka cesty Rybničná.

4/ Informáciu o rozšírení cintorína v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

5/ Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odovzdaní múzea do dlhodobého 
     prenájmu do správy mestskej časti Bratislava – Vajnory.

6/ Informáciu  o obmedzení rýchlosti a prehodnotenie  dopravného značenia  v mestskej časti 
    Bratislava – Vajnory.

7/ Správu o plnení rozpočtu Miestneho úradu Bratislava – Vajnory za obdobie k 30.6 2001.

8/ Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie organizáciu a harmonogram jesenného
    upratovania v dňoch 8.10. – 13.10. 2001.



C)  SCHVAĽUJE

a) Finančnú dotáciu pre Hlavné mesto SR Bratislavu na plnenie celomestských funkcií
na rok 2001 vo výške 1 049 000,- Sk.

b) Rekonštrukciu a dostavbu  detského ihriska v mestskej časti Bratislava – Vajnory.

c) Presun prostriedkov z akcie park Na Doline na rekonštrukciu a dostavbu Detského
ihriska v sume 200 000,- Sk.

d) Zásady  poskytovania  finančných  výpomocí  občanom  mestskej  časti  Bratislava  –
Vajnory s pripomienkami.

e) Návrh dodatku č. 16 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy o prenesení pôsobnosti
pri prijímaní oznámení o uskotočňovaní ohňostrojov.

f) Návrh VZN Hlavného mesta SR Bratislavy,  ktorým sa vydáva zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.

g) Organizačný  poriadok  Miestneho  úradu  mestskej  časti  Bratislava  –  Vajnory  s
doplnkami a pripomienkami.

h) Domáci poriadok o činnosti a prevádzkových vzťahov Klubu dôchodcov zriadeného
orgánom samosprávy mestskej časti Bratislava – Vajnory.

i) Finančný príspevok vo výške 50 000,- Sk na zmiernenie následkov živelnej pohromy
podtatranskej obce Štrba. 

D) POVERUJE

1/ Miestny úrad mestskú časť Bratislava – Vajnory okamžitou prípravou realizácie 
    rekonštrukcie budovy Miestneho úradu.

2/ Miestny úrad mestskú časť Bratislava – Vajnory vstupom do súdneho sporu medzi   
    žalobcom p. Jozefom Takáčom a odporcom  p. Martinom Husárom ako vedľajší účastník 
    sporu.

3/ Miestny úrad mestskú časť Bratislava – Vajnory rokovaním s firmou Codecon za účasti 
    projektanta a vybraných poslancov (p. Belaj, p. Duška, p. V. Fekete p. Kubal a  Pokrivčák)
    o ďalšom postupe výstavby Vákuovej kanalizácie a vysporiadania pozemkov na
   Tomanovej ulici.

4/ Miestny úrad mestskú časť Bratislava – Vajnory vypracovaním organizačnej schémy 
    k organizačnému poriadku a predložiť ju na budúcom zastupiteľstve.



D)  ZAMIETA

1/ Návrh zmeny čl. 49 Štatútu Hlavného mesta  SR 
    Bratislavy 

2/ Návrh Všeobecné záväzného  nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom 
    poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
    odpadov.

3/ Všeobecne záväzné nariadenie  Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnými 
    odpadmi a drobnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

E) NESÚHLASÍ

1/ So  znížením poplatkov z burzy zo vstupného vo výške 5 %. V platnosti zostávajú 
    pôvodné poplatky.

2/ S vyplatením  odmeny starostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory za 
    III. štvrťrok 2001.

                                                
                                                     Ing. Marian P r u ž i n a 

                                                                                                                    starosta



Bratislava : 25.9.2001
Zapísala:  Viera Pogačová
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