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1. NÁVRH  UZNESENIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa prerokovaní 

m e n í   
 

čas konania dobrovoľnej zbierky realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v 

priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej 

pontifikálnej sv. omše pápežom sv.  Jánom Pavlom II na : 

od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020 

 

UZNESENIE   MIESTNEJ   RADY 

Miestna rada po prerokovaní 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Vajnory prerokovať Návrh  na zmenu 

trvania dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, 

kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej sv. 

omše pápežom sv.  Jánom Pavlom II 
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D Ô V O D O V Á   S P R Á V A 

 

Na budúci rok uplynie 30 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. vo Vajnoroch Pri tejto 

príležitosti plánuje mestská časť uskutočniť 19. apríla 2020 spomienkovú slávnosť za účasti 

významných predstaviteľov cirkevného a aj spoločenského života. Z uvedeného dôvodu a aj 

na žiadosť Inštitútu sv. Jána Pavla II: navrhujeme predĺžiť verejnú zbierku do konca budúceho 

roka. V súčasnej dobe sa na transparentnom účte nachádza cca 1.140,50 eur.  

Zbierka  sa uskutočňuje na základe podnetov obyvateľov, ktorí považujú za potrebné 

realizovať dôstojné pamätné miesto na prvú návštevu pápeža sv.  Jána Pavla II. na Slovensku.  

Ján Pavol II. navštívil Slovensko celkovo trikrát. Po prvý raz sa tak stalo 22. apríla 1990 ešte 

v rámci Československa, keď odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch s cieľom uctiť si 

pamiatku vierozvestov a patrónov Európy s. Cyrila a Metoda. Na upravenom letisku vo 

Vajnoroch celebroval za prítomnosti státisícov veriacich slávnostnú omšu. Svätý Ján Pavol 

II. (lat. Ioannes Paulus Secundus, vl. menom Karol Józef Wojtyła  * 18. 

máj 1920, Wadowice pri Krakove – † 2. apríl 2005, Vatikán) bol 264. rímsky pápež (v období 

1978 – 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší od roku 1846. Dobrovoľná 

zbierka je jedným zo spôsobov získania finančných prostriedkov i cestou dobrovoľných 

príspevkov obyvateľov mestskej časti a okolia, právnických osôb pôsobiacich na území 

Bratislavy a ďalších prispievateľov.  

Mestá a obce môžu vyhlasovať dobrovoľné zbierky v zmysle zákona SNR č 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení. Tieto samosprávne orgány nie sú oprávnené vyhlasovať 

verejné zbierky v zmysle zákona .č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: „ Tento zákon sa nevzťahuje na zhromažďovanie príspevkov a 

na iné zbierky uskutočňované podľa osobitných predpisov.“ V odkaze na toto ustanovenie  je 

uvedený napr. zák.č. 369/1990 Zb.).   

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4tec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1920
https://sk.wikipedia.org/wiki/Wadowice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krakov
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2005
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/1522
https://sk.wikipedia.org/wiki/1846
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 8/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 12. decembra 2019   

 

 

 

 

 

K bodu 11a : 

Návrh na zmenu trvania dobrovoľnej zbierky na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky 

v priestore, kde sa nachádza miesto pobozkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej 

sv. omše pápežom sv. Jánom Pavlom II.  

Uznesenie k bodu 11a: 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a odporúčajú 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predĺženie trvania zbierky. 

 

Hlasovanie:  za: 7   proti: 0  zdržal sa: 0       

 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 13.12.2019 

 

 

 

Prevzal:    

 

 


