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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A ) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnor 

 

B ) ruší 

 

nasledovné uznesenia: 

 

• Uznesenie č. 189/2016 zo dňa 16. júna 2016 Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ 

v k.ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá p.č. 2901/2 a 2901/11 p. Milana Reguliho 

• Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 19. septembra 2019 Návrh na schválenie zámeru a spôsobu 

prevodu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Vajnory, časť pozemku registra „E“ parc. č. 

4207/2 v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, za pozemky registra „C“ parc. č. 

189/17, parc. č. 190, parc. č. 189/4 a parc. č. 189/26 vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva Vajnory, formou zámeny, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

• Uznesenie č. 104/2019 zo dňa 18. decembra 2019 Návrh na schválenie spôsobu prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ parc. č. 66/1 a parc. č. 65/1, bez 

založeného listu vlastníctva, ktoré zodpovedajú pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – 

trvalý trávny porast, zverenému do správy Mestskej časti Bratislava-Vajnory, formou 

osobitného zreteľa 

 

 



3 

 

 

2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory 

Uznesenia v plnení: 

Uznesenie č. 144/2020 zo dňa 18. júna 2020. Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu 

priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 6 kmeňových tried 

prostredníctvom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej 

schémy BSK. Uznesenie je v plnení.  

Uznesenie č. 157/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko, 

Bratislava – Mestská časť Vajnory. Uznesenie je v plnení. 

Splnené uznesenia: 

Uznesenie č. 155/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na rok 2020. Zmena  rozpočtu mestskej časti na rok 2020 bola vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 8/2020. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 158/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa odpredaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2885/1 – 

záhrada vo výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 – záhrada vo výmere 12 m2, k. ú. Vajnory. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 159/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Návrh na schválenie prípady prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ parc. č. 

609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory, zastavaného stavbou 
– „Predajňa potravín TERNO“ na účel umiestnenia „balíkomatu“. Uznesenie bolo splnené. 

 

Uznesenie č. 160/2020 zo dňa 17. septembra 2020. Návrh na schválenie predaja pozemkov 

registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie v 

celkovej výmere 208 m2 v k. ú. Vajnory pre Mgr. Martina Dlugolinského, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

Uznesenie bolo splnené. 

 

Návrhy na zrušenie uznesení: 

 

Uznesenie č. 189/2016 zo dňa 16. júna 2016 Žiadosť o odkúpenie pozemkov registra „C“ v 

k.ú. Vajnory, lokalita Vajnorské jazerá p.č. 2901/2 a 2901/11 p. Milana Reguliho 

 

Odôvodnenie: Uvedené uznesenie navrhujeme zrušiť, nakoľko je nevykonateľné z dôvodu 

prebiehajúceho súdneho procesu v tejto veci 

 

Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 19. septembra 2019 Návrh na schválenie zámeru a spôsobu 

prevodu nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Vajnory, časť pozemku registra „E“ parc. č. 4207/2 

v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory, za pozemky registra „C“ parc. č. 189/17, parc. č. 

190, parc. č. 189/4 a parc. č. 189/26 vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Vajnory, 

formou zámeny, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Odôvodnenie: Uvedené uznesenie navrhujeme zrušiť, nakoľko uvedená vec je dlhodobo 

otvorená. 
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Uznesenie č. 104/2019 zo dňa 18. decembra 2019 Návrh na schválenie spôsobu prevodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ parc. č. 66/1 a parc. č. 65/1, bez 

založeného listu vlastníctva, ktoré zodpovedajú pozemku registra „E“ parc. č. 4069/20 – 

trvalý trávny porast, zverenému do správy Mestskej časti Bratislava-Vajnory, formou 

osobitného zreteľa 

 

Odôvodnenie: Uvedené uznesenie navrhujeme zrušiť, nakoľko p. Rostamiová nesúhlasila 

s navrhovanými podmienkami mestskej časti a momentálne s mestskou časťou nekomunikuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


