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1. NÁVRH  UZNESENIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa prerokovaní uznieslo takto:  

 

A. Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

r u š í 

dobrovoľnú zbierku 

Vyhlasovateľ: 

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, IČO:00304565 

Účel dobrovoľnej zbierky: 

Získanie finančných prostriedkov na zriadenie 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.  

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: 

Mestská časť Bratislava-Vajnory 

 

Čas konania dobrovoľnej zbierky: 

od 1. januára 2018 do 31. decembra 2022 

B. s c h v a l u j e 

v súlade so znením čl. 3 Štatútu Fond 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 použite prostriedkov fondu získaných 

v čase konania zbierky ako bezúčelový dar pre Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Sedembolestnej Panny Márie, Baničova 14, Bratislava – Vajnory. 

 

 

 

UZNESENIE   MIESTNEJ   RADY 

Miestna rada po prerokovaní 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Vajnory prerokovať Návrh  na zrušenie 

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 

 

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.).   

Podľa  § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov: „Príjmy rozpočtu obce sú: e) dary a výnosy 

dobrovoľných zbierok v prospech obce.“  

Počas trvania zbierky bolo na transparentnom účte, názov účtu: MČ BA Vajnory zbierka 

kaplnka, číslo účtu: SK1809000000005139392486 vyzbieraných 2 125,- eur. Keďže zbierka 

nenaplnila svoj predpokladaný účel navrhujeme poukázať jej výnos ako bezúčelový dar pre 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Baničova 14, Bratislava – 

Vajnory. 
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Š T A T Ú T 

Fondu 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. 

 

 

Čl. l 

Úvodné ustanovenie 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uznesením č. ..../2017 z 13. decembra 2017 zriadilo mimorozpočtový peňažný fond „Fond 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“.   

 

 

Čl. 2 

Tvorba fondu 
 

1. Fond sa tvorí z príjmov získaných z dobrovoľnej zbierky vyhlásenej mestskou časťou 

Bratislava-Vajnory (ďalej len „mestská časť“). za účelom získania finančných prostriedkov 

na zriadenie 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. (ďalej len „pamätné miesto“).  

2. Ďalšími zdrojmi fondu môžu byť aj: 

a) prebytok rozpočtu mestskej časti za uplynulý rozpočtový, ak o tom rozhodne 

miestnej zastupiteľstvo, 

b) iné dobrovoľné príspevky a dary fyzických, resp. právnických osôb. 

 

 

Čl. 3 

Použitie prostriedkov fondu 
 

1. Prostriedky fondu sa použijú  

a)  na úhradu výdavkov  súvisiacich s realizáciou pamätného miesta, vrátane jeho 

projektovej prípravy, 

b) na iné účely ak tak rozhodne miestne zastupiteľstvo.  

2. Prostriedky fondu použije mestská časť zásadne prostredníctvom príjmov a výdavkov 

rozpočtu mestskej časti, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými 

fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky fondu použijú len na vyrovnanie 

časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti v priebehu 

rozpočtového roka. 

3. O použití prostriedkov fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.  
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Čl. 4 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Plán tvorby a použitia prostriedkov fondu je súčasťou tvorby rozpočtu mestskej časti na 

príslušné rozpočtové obdobie. 

2. Výsledok hospodárenia fondu je súčasťou záverečného účtu mestskej časti. 

 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút Fondu  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. bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 309/2017 dňa 13. decembra  2017. 

2. Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2018. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 5/2022 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 15. decembra 2022 

 

 

 

 

 

K bodu 3: 

Návrh na zrušenie 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 3: 

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 

prerokovať a schváliť návrh na zrušenie 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 a poukázanie vánosu 

jako bezúčelový dar pre Rímskokatolícku ciekev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, 

Baničova14, Bratislava-vajnory  

Hlasovanie:  za:8   proti:   zdržal sa: 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 16.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


