
Uznesenie č. 22
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory, konaného

dňa 11.12.2001 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. :........................ Ján Mihálik
.................................................................................... Danuša Feketeová
.................................................................................... Soňa Molnárová

2. Overovateľov zápisnice : pp.:................................. Danuša Feketeová
.................................................................................... Ján Mihálik

3. Pracovné predsedníctvo v zložení : pp. : ...............František Grebeči
....................................................................................Peter Pokrivčák

B)  BERIE NA VEDOMIE

1/ Správu zo zasadnutia Miestnej rady konanej dňa 4.12.2001.

2/  Schválený dodatok č.  16 Štatútu  hlavného mesta  SR Bratislavy o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

3/ Organizačnú schému Miestneho úradu ako doplnok k organizačnému poriadku Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory.

4/  Správu  o súčasnom  stave  I.  etapy  a navrhovaný  postup  pri  zabezpečovaní  II.  etapy
Vákuovej kanalizácie vo Vajnoroch.

5/  Informáciu  o neplatnosti  kúpnopredajnej  zmluvy  zo  dňa  9.5.1994  uzatvorenej  medzi
predávajúcim  Magistrátom  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  a Miestnym  úradom  Vajnory
a kupujúcim  Ing. Petrom Gerom.

6/ Informáciu o družobných stykoch s Alvianom. 

7/  Informáciu  o súdnom  spore  medzi  navrhovateľom  Jozefom  Takáčom  a odporcom
Martinom Husárom – prechod cez pozemok pri Drogérii.



C)  SCHVAĽUJE

a)  Program  Miestneho  zastupiteľstva  doplnený  o body  7a,  7b,  a rôznom  o informáciu
Komunitnej nádacie REVIA.

b)  VZN  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o umiestňovaní  orientačných,  informačných,
reklamných a propagačných zariadeniach na území hlavného mesta SR Bratislavy.

c) Výkup pozemkov pre umiestnenie 2. vákuovej stanice na parcelách  1534, 1654, 2713,
1532, v k. ú.Vajnory podľa znaleckého posudku.

d) VZN o sadzbách dane z nehnuteľnosti na rok 2002 podľa schválených zmien.

e)  Odpredaj  pozemku JUDr.  Eve Gašparovej,   par.  č.  2899/17 pod záhradnou chatkou  v
lokalite Vajnorské jazerá. 

f) Vyučtovanie Družobných stykov s Alvianom za rok 2001.

g) Zaradiť prerokovanie plnenia úloh z uznesení MZ  1 – 17 na budúcom zasadnutí MZ.

h) Vrátenie kúpnej ceny Ing. Petrovi Gerovi z titulu neplatnej kúpnej zmluvy zo dňa 9.5.1994.
Finančnú  čiastku  uhradiť  Ing.  Petrovi  Gerovi  z prebytku  hospodárenia  z predchádzajúcich
rokov.

i) Príspevok na rozbehnutie prác na Slovník vajnorského nárečia do výšky 60 000,- Sk.

j)  Čerpanie  vyčlenených  finančných  prostriedkov  bude na  základe  faktúr  vystavených  na
Miestnom úrade. 

k) Príspevok vo výške 75 000,- Sk pre ZŠ Osloboditeľská na protišmykovú podlahu, čiastka
bude uhradená z prebytku hospodárenia  z predchádzajúcich  rokov.

l)  Príspevok  vo  výške  20  000,-  Sk  pre  Materskú  škôlku,  Koniarkova   9  na  zakúpenie
kolobežiek  a trojkoliek,  príspevok  bude  uhradený  z prebytku  hospodárenia
z predchádzajúcich rokov.

m) Spoluprácu s Komunitnou nadáciou Malokarpatským združením REVIA.

D) RUŠÍ
1/ VZN o sadzbách dane z nehnuteľností na rok 2001.

E) POVERUJE
1/  Komisie  spracovať  pripomienky k dodatku č.  16  Štatútu  hlavného mesta  SR a upraviť
svoju  činnosť  v zmysle  dodatku č.  16  Štatútu  s poukázaním na  zmeny v ich  činnosti  do
budúceho zastupiteľstva.

2/  Miestny  úrad  rokovaním  s majiteľmi  pozemkov  o výkupe  pozemkov  pre  umiestnenie
vákuovej stanice.



3/ Miestny úrad a komisie územného plánovania a životného prostredia prípravou materiálov
pre stabilizovanie komunikácie Tomanova medzi PD a Čiernym chodníkom.

4/ Miestny úrad rokovaním s majiteľmi pozemkov ulíc Tomanova, Čierny chodník a Uhliská
o ich usporiadaní pre novú cestu a kanalizáciu.

5/ Miestny úrad podpísaním novej zmluvy, časť odčleneného pozemku k. ú. Vajnory, parc. č.
1613 o výmere 963 m2  Ing. Petrom Gerom.

                                                
                                                     Ing. Marian P r u ž i n a 

                                                                                                                    starosta

Bratislava : 11.12.2001
Zapísala:  Viera Pogačová
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