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NÁVRH UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

1, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A, v y h l a s u j e 
 

výsledky miestneho referenda konaného dňa 8. decembra 2018 s otázkou: 

„Súhlasíte so zmenou funkcie plochy staré letisko Vajnory z doterajšej funkcie šport 

a telovýchova na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy ?“,  

a) počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zoznamoch oprávnených hlasujúcich – 4 868 

b) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní / účasť- 1748 / 35,91% 

c) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „áno“ - 70 

d) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „nie“ – 1662 

 

B, k o n š t a t u j e 

 
že, podľa §11a ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výsledky miestneho 
referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo 
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. 
Keďže nebola splnená podmienka účasti aspoň polovice oprávnených voličov výsledky 
referenda nie sú platné. 
 

 

2, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A, v y h l a s u j e 
 

výsledky miestneho referenda konaného dňa 8. decembra 2018 s otázkami: 

1, „Súhlasíte, aby pred kruhovým objazdom Vajnory bol umiestnený pripájací a odpájací 

pruh, nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce, na ploche izolačnej zelene parkovisko pre 50 

áut a v obytnej zóne predajňa potravín cca o rozlohe   1300 m
2
?“  

a) počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zoznamoch oprávnených hlasujúcich – 4868 

b) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní / účasť – 1736 / 35,66% 

c) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „áno“ - 260 

d) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „nie“ - 1456 

2, „Súhlasíte, aby verejne prerokovaný návrh územného plánu zóny Šuty z roku 2013 bol 

nahradený novým návrhom, ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá projektovej dokumentácii 

developera predajne potravín?“,  
a) počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zoznamoch oprávnených hlasujúcich – 4868 

b) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní / účasť – 1736 / 35,66% 

c) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „áno“ – 227 

d) počet oprávnených hlasujúcich, ktorý na návrh odpovedali „nie“ – 1485 

 

B, k o n š t a t u j e 

 
že, podľa §11a ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výsledky miestneho 
referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo 
rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. 
Keďže nebola splnená podmienka účasti aspoň polovice oprávnených voličov výsledky 
referenda nie sú platné. 


