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1. UZNESENIE   MIESTNEHO   ZASTUPITEĽSTVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
 

s ch v a ľ u j e  
 

poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021 

fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám  v nasledovnej výške: 
 

 

 

Žiadateľ 

Výška  

navrh. 

dotácie 

Výška 

požad. 

dotácie 

Rozpočet projektu 

Futbalový klub 

Vajnory 
10 000 17 300 

Rozvoj telesnej kultúry a športu - poplatky spojené s organizáciou zápasov 

3000eur, údržba a prevádzka ihriska 4000eur, materiálno technické 

zabezpečenie 2500eur, prenájom telocvične a umelej trávy, ľadovej plochy 

a plavárne 2000eur, prenájom a poistenie kosačky 1300eur, výmena 

oplotenia areálu ihriska a vstupnej brány 2000eur, revitalizácia detského 

ihriska a výmena lavičiek 2500eur 

Základná škola 

s materskou 

školou sv. Jána 

Pavla II. 

100 100 
Športové a kultúrne podujatia - športové poháre, medaily, občerstvenie 

50eur, odmeny deťom za Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska 50eur 

Poľovnícka 

spoločnosť 

Vajnory 
800 1 200 

Zabezpečenie ochrany prírody a uchovanie miestnych tradícií - nákup 

krmiva v čase núdze 700eur, nákup olizovej soli 150eur, nákup PHM na 

rozvoz krmiva a čistenie revíru 200eur, zabezpečenie občerstvenia na 

spoločenské akcie 150eur 

Hádzanársky 

klub Vajnory 
6 000 13 500 

Rozvoj hádzanej vo Vajnoroch - poplatky riadiacim zväzom na súťaže 

1200eur, rozvoj mládežníckej hádzanej 1500eur, prenájom hál a telocviční 

4500eur, zdravotné zabezpečenie, pranie, nákup šport. potrieb, údržba areálu 

2300eur, organizácia hodového turnaja 3000eur, športové akcie pre deti, 

plážová hádzaná 1000eur 

EDUdrama 

s.r.o., 
1 800 2 500 

Literatúra v akcii 4: tvorba programu 5 ks 750eur, nákup materiálu, tvorba 

scény, kostýmy, rekvizity a metód. Pomôcky 250eur, realizácia programov 

pre školské skupiny 30ks program po 25 detí 1500eur  

Zdru. 

Kresťanských 

seniorov 

Slovenska, 

klub Vajnory 

300 500 

Činnosť klubu združenia kresťanských seniorov Slovenska vo Vajnoroch – 

stretnutia členov klubu v kultúrnom zariadení – občerstvenie 60eur, 

zorganizovanie prednášok pre členov klubu a občanov Vajnor – pohostenie 

hostí a účastníkov 120eur, zorganizovanie zájazdov pre členov klubu 

a občanov Vajnor – príspevok na dopravu 200eur, návštevy divadelných 

predstavení pre členov klubu a občanov Vajnor – príspevok na vstupné 

120eur 

Vajnorský 

okrášľovací 

spolok 
2 200 3 400 

Rozvíjanie folklórnych tradícií Vajnor - ušitie, kúpa a údržba krojov a 

dobovej obuvi 600eur, zakúpenie častí krojov, klobúkov, rekvizít, 

a inventáru pre činnosť 500eur, tvorivé dielne - maľovanie ornamentov, 

paličkovanie, a pod. - nákup materiálu 200eur, publikácia – 

fotodokumentácia 500eur, účasť na folklórnom festivale - účastnícke 

poplatky 300eur, občerstvenie, cestovné náklady a odmeny za činnosť 

820eur, Maľované Vajnory - propagačný materiál, reklamný materiál, 

vydanie CD 1000eur, prevádzka a aktualizácia web stránky, propagácia 

500eur 
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Slovenský 

skauting 
2 500 3 000 

Skautský rok 2021 vo Vajnoroch –Outdoorové vybavenie 750eur, výlety – 

cestovné a dopravné 550eur, vstupné a registračné poplatky 200eur, kurzy a 

školenia vedúcich 300eur, stravné a občerstvenie 250eur, programové 

príručky, metodické materiály, odmeny a ocenenia nášivky a súčasti 

skautskej uniformy 350eur, športové vybavenie, materiál a vybavenie 

klubovne 600eur, registrácia členov, poistenie 0eur, spotrebný materiál 

a prevádzková réžia 0eur, služby a poplatky 0eur, ďalšie výdavky 0eur 

Podobenka z 

Vajnor 
2 300  3800 

Zachovanie, rozvíjanie a podpora hmotného i nehmotného kult. dedičstva v 

oblasti umeleckej tvorby,...: tvorba programov, vzdelávacie aktivity pre 

obyvateľov v umeleckej oblasti, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a 

zvykov so zameraním najmä na výchovu detí a mládeže 200eur, prezentácia 

histórie, umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov 

formou výstavy 200eur, Prezentácia tradičnej vajnorskej ľudovej kultúry na 

Slovensku i v zahraničí – preprava 0eur, organizácia kultúrno-spol. podujatí 

pre obyvateľov a návštevníkov Vajnor (Vajn. širáček, Kvetná nedeľa, Škola 

vajnorských tradícií, Cena K. Brúderovej, Živý Betlehém) 1500eur, 

sústredenie DFS Podobenka z Vajnor 0eur, cestovné, prepravné, poštové 

a iné poplatky 0eurzakúpenie externých diskov, CD,DVD,USB kľúčov na 

zmapovanie, zdokumentovanie, akvizíciu a následnú digitalizáciu objektov a 

prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor 0eur, 

zmapovanie, zdokumentovanie, akvizícia a následná digitalizácia objektov a 

prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor 0eur, 

zakúpenie prenosných záhradných prístreškov na školu vajnorských tradícií 

a prezentáciu vajnorských tradícií na podujatiach mimo Vajnor 0eur, oprava 

a reštaurovanie starých predmetov a náradia použitých na činnosť združenia 

do zbierky Vajnorského ľud. domu, tvorba divad. Kulís 600eur, kúpa, ušitie, 

oprava, obnova a údržba krojov, vrátane krojov pre DFS, divadelných 

kostýmov, čižiem a inej dobovej obuvi, výroba a oprava rekvizít 800eur, 

vytvorenie a prevádzka webovej stránky, fotodokumentácia, tvorba 

filmových a zvukových dokumentov, krátkych publikácií, propagačné 

materiály 500eur 

Športový klub 

HANGAIR 

o.z. 
700 1000 

Škola skateboardingu a freestyle kolobežky 

Mzdové náklady 0eur, nájom 0eur, technické vybavenie – skate, kolobežka, 

ochranné pomôcky 1000eur, marketing 0eur 

Spolu 
 

 NÁVRH ROZPOČTU 2021 = 26.700,- € 

 26 700 
46 300 
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2.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA  
 

 

 Dňa 14.10.2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory unesením 

číslo 119/2015 schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní finančných 

dotácií  z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory. 
 

 Použitie dotácie v zmysle § 4 ods. 1 predmetného nariadenia je viazané výlučne na 

podporu: 

a) všeobecne prospešných služieb, 

b) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 

c) podnikania, 

d) zamestnanosti. 
 

Pod podporou všeobecne prospešných služieb na území mestskej časti sa v zmysle § 4 

ods. 2 rozumie: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj športu a telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia, a zachovanie prírodných hodnôt, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

j) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

k) ochrana zdravia obyvateľstva, 

l) ochrana práv detí a mládeže. 
 

 Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné v zmysle § 6 ods. 2 predmetného VZN podať 

najneskôr do 30. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, 

v ktorom sa má dotácia začať čerpať.  
 

Podľa § 2 ods. 3 maximálna výška poskytnutej dotácie jednému žiadateľovi v jednom 

rozpočtovom roku nesmie prekročiť 40 % z celej čiastky vyčlenenej na dotácie v rozpočte  

na príslušný rok (pre rok 2021 predstavuje táto suma 10.680,- Eur). 
 

V rozpočte MČ BA-Vajnory je pre rok 2021 vyčlenený rozpočet na dotácie vo výške 

26.700 €. Príslušné komisie prerokovali pridelenie dotácií jednotlivým organizáciám.  
 

Návrh komisií na prerozdelenie finančných dotácií predkladáme v nasledujúcej tabuľke. 
 

 



 
 

Ž
ia

d
o

s
ť

  

Žiadateľ 

Poskytnutá dotácia v € v roku Žiadosti  2021 

Rozpočet projektu 

2018 2019 2020 
Celkové 
náklady 

na projekt 

Výška 
žiadanej 
dotácie  

Návrh 
komisie 
športu  a 
kultúry 

Výška 
dotácií 

schválená 
uzn. MZ č.  

1 
Poľovnícka spoločnosť 

Vajnory 
600 500 500 2000 1200 800   

Zabezpečenie ochrany prírody a uchovanie miestnych tradícií 

- nákup krmiva v čase núdze 700eur, nákup olizovej soli 

150eur, nákup PHM na rozvoz krmiva a čistenie revíru 200eur, 

zabezpečenie občerstvenia na spoločenské akcie 150eur 

2 
Základná škola s maters-
kou školou sv. J. Pavla II. 

300 300 100 200 100 100   

Športové a kultúrne podujatia - športové poháre, medaily, 

občerstvenie 50eur, odmeny deťom za Hviezdoslavov Kubín 

a Slávik Slovenska 50eur 

3 Futbalový klub Vajnory 9 100 8 600 3950 32600 17300 10000   

Rozvoj telesnej kultúry a športu - poplatky spojené 

s organizáciou zápasov 3000eur, údržba a prevádzka ihriska 

4000eur, materiálno technické zabezpečenie 2500eur, prenájom 

telocvične a umelej trávy, ľadovej plochy a plavárne 2000eur, 

prenájom a poistenie kosačky 1300eur, výmena oplotenia areálu 

ihriska a vstupnej brány 2000eur, revitalizácia detského ihriska 

a výmena lavičiek 2500eur 4 EDUdrama s.r.o., 1 300 1 200 1000 4250 2500 1800   

Literatúra v akcii 4: tvorba programu 5 ks 750eur, nákup 

materiálu, tvorba scény, kostýmy, rekvizity a metód. Pomôcky 

250eur, realizácia programov pre školské skupiny 30ks program 

po 25 detí 1500eur 

5 
Vajnorský okrášľovací 

spolok 
2 700 2 500 1000 13600 3400 2200   

Rozvíjanie folklórnych tradícií Vajnor - ušitie, kúpa a údržba 

krojov a dobovej obuvi 600eur, zakúpenie častí krojov, 

klobúkov, rekvizít, a inventáru pre činnosť 500eur, tvorivé 

dielne - maľovanie ornamentov, paličkovanie, a pod. - nákup 

materiálu 200eur, publikácia – fotodokumentácia 500eur, účasť 

na folklórnom festivale - účastnícke poplatky 300eur, 

občerstvenie, cestovné náklady a odmeny za činnosť 820eur, 

Maľované Vajnory - propagačný materiál, reklamný materiál, 

vydanie CD 1000eur, prevádzka a aktualizácia web stránky, 

propagácia 500eur 

6 Hádzanársky klub Vajnory 3 700 3 500 1500 27400 13500 6000   

Rozvoj hádzanej vo Vajnoroch - poplatky riadiacim zväzom na 

súťaže 1200eur, rozvoj mládežníckej hádzanej 1500eur, 

prenájom hál a telocviční 4500eur, zdravotné zabezpečenie, 

pranie, nákup šport. potrieb, údržba areálu 2300eur, organizácia 

hodového turnaja 3000eur, športové akcie pre deti, plážová 

hádzaná 1000eur 
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7 Podobenka z Vajnor 2 500 2 500 2000 23500 3800 2300   

Zachovanie, rozvíjanie a podpora hmotného i nehmotného 

kult. dedičstva v oblasti umeleckej tvorby,...: tvorba programov, 

vzdelávacie aktivity pre obyvateľov v umeleckej oblasti, 

divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov so zameraním 

najmä na výchovu detí a mládeže 200eur, prezentácia histórie, 

umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií 

a zvykov formou výstavy 200eur, Prezentácia tradičnej 

vajnorskej ľudovej kultúry na Slovensku i v zahraničí – 

preprava 0eur, organizácia kultúrno-spol. podujatí pre 

obyvateľov a návštevníkov Vajnor (Vajn. širáček, Kvetná 

nedeľa, Škola vajnorských tradícií, Cena K. Brúderovej, Živý 

Betlehém) 1500eur, sústredenie DFS Podobenka z Vajnor 0eur, 

cestovné, prepravné, poštové a iné poplatky 0eurzakúpenie 

externých diskov, CD,DVD,USB kľúčov na zmapovanie, 

zdokumentovanie, akvizíciu a následnú digitalizáciu objektov a 

prvkov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor 

0eur, zmapovanie, zdokumentovanie, akvizícia a následná 

digitalizácia objektov a prvkov hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva Vajnor 0eur, zakúpenie prenosných 

záhradných prístreškov na školu vajnorských tradícií 

a prezentáciu vajnorských tradícií na podujatiach mimo Vajnor 

0eur, oprava a reštaurovanie starých predmetov a náradia 

použitých na činnosť združenia do zbierky Vajnorského ľud. 

domu, tvorba divad. Kulís 600eur, kúpa, ušitie, oprava, obnova 

a údržba krojov, vrátane krojov pre DFS, divadelných 

kostýmov, čižiem a inej dobovej obuvi, výroba a oprava rekvizít 

800eur, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, 

fotodokumentácia, tvorba filmových a zvukových dokumentov, 

krátkych publikácií, propagačné materiály 500eur 

8 Slovenský skauting 1 400 1 400 600 9650 3000 2500   

Skautský rok 2021 vo Vajnoroch –Outdoorové vybavenie 

750eur, výlety – cestovné a dopravné 550eur, vstupné 

a registračné poplatky 200eur, kurzy a školenia vedúcich 

300eur, stravné a občerstvenie 250eur, programové príručky, 

metodické materiály, odmeny a ocenenia nášivky a súčasti 

skautskej uniformy 350eur, športové vybavenie, materiál a 

vybavenie klubovne 600eur, registrácia členov, poistenie 0eur, 

spotrebný materiál a prevádzková réžia 0eur, služby a poplatky 

0eur, ďalšie výdavky 0eur 
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9 
Športový klub HANGAIR 
o.z. 

0 0 0 7650 1000 700  

Škola skateboardingu a freestyle kolobežky 

Mzdové náklady 0eur, nájom 0eur, technické vybavenie – 

skate, kolobežka, ochranné pomôcky 1000eur, marketing 0eur 

10 
Združenie kresťanských 
seniorov 

0 0 0 1220 500 300  

Činnosť klubu združenia kresťanských seniorov Slovenska vo 

Vajnoroch – stretnutia členov klubu v kultúrnom zariadení – 

občerstvenie 60eur, zorganizovanie prednášok pre členov klubu 

a občanov Vajnor – pohostenie hostí a účastníkov 120eur, 

zorganizovanie zájazdov pre členov klubu a občanov Vajnor – 

príspevok na dopravu 200eur, návštevy divadelných 

predstavení pre členov klubu a občanov Vajnor – príspevok na 

vstupné 120eur 

11 Rival aréna 0 0 0 0 0 -   
 
Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 

Súkromná základná 

umelecká škola, 
Osloboditeľská 27 

0 600 0 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 ZO JDS vo Vajnoroch 200 250 150 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 TYPO&ARS, s.r.o. 1 300 1 150 
        

500 
0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 Združenie deti a umenie 1 500 1 300 
        

500 
0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 VK Vajnorskí Teoretici 0 0 200 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 
Klub rodičov a priateľov 
mládežníckeho futbalu-

Vajnory 

1 300 900 0 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 Polínek 0 0 0 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 Pilná kapela 0 1 700 0 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 

DOLPHINS-plavecký klub 

telesne a zrakovo 

postihnutých športovcov 

500 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 
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SČK, územný spolok BA-
mesto 

300 300 0 0 0 0 0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

 
Interklub Bratislava 0 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

  
Inštitút vzdelávania a 
kultúry 

0 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

  
Občianske združenie ZŠ s 

MŠ sv. Jána Pavla II. 
0 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

  Skautská gilda Vajnory 0 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

  Bežecký klub Vajnory 0 0 0 0 0 0  0 Organizácia na rok 2021 nežiada o dotáciu 

  Spolu 26 700 26 700 12 000 122 070 46 300 26700 
 

 

kultúrne organizácie športové organizácie iné organizácie    



 

 

4. Výpisy z komisií 
 

 

Výpis zo spoločného rokovania 
Komisie kultúry a zahraničných stykov s Komisiou športu a voľnočasových 

aktivít  

pri MZ MČ Bratislava-Vajnory zo dňa 20.5.2021 
 

 

 

 

K bodu 2 

Na rokovaní k bodu č. 2 o prerozdelení dotácií sa spojili Komisia športu a voľnočasových aktivít a 

Komisia kultúry a zahraničných stykov. Komisie boli oboznámené s aktuálnym stavom podaných žiadostí 

ktorých žiadaná čiastka predstavovala celkovú sumu 46.300 €. V rozpočte MČ BA-Vajnory bol pre rok 2021 

vyčlenený rozpočet na dotácie vo výške 26.700 €. Na základe toho bol vytvorený návrh na prerozdelenie 

financií jednotlivým žiadateľom. 

 

  

Uznesenie komisie k bodu č. 2/2021: 

Komisia športu a voľnočasových aktivít a Komisia kultúry a zahraničných stykov navrhuje MZ BA-Vajnory 

prideliť dotácie pre fyzické a právnické osoby nasledovne: 

 

 

Futbalový klub Vajnory                          10.000 € 

ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.             100 € 

Poľovnícka spoločnosť Vajnory            800 € 

Hádzanársky klub Vajnory       6.000 € 

EDUdrama s.r.o.        1.800 € 

Zdru. kresťanských seniorov Slovenska, klub Vajnory      300 € 

Vajnorský okrášľovací spolok      2.200 € 

Slovenský skauting        2.500 € 

Podobenka z Vajnor        2.300 € 

Športový klub Hangair            700 € 

___________________________________________ 

Spolu:                                                              26.700 € 

 

 

Hlasovanie prítomných členov Komisie športu a voľnočasových aktivít a Komisie kultúry a zahraničných 

stykov: 

Za:   12 

Róbert Vajda, Miroslav Darnadi, Radoslav Zeman, Dominika Boršovská, Marek Grebeči, 

Katarína Pokrivčáková, Monika Debnárová, Mikuláš Sivý, Gabriela Zemanová, Ivan Štelár, 

Katarína Kubovičová, Jozef Šimonovič 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

  

Za správnosť vyhotovenia: Alexandra Görcsová 

Bratislava, 27.5.2021 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 4/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 10. júna 2021  

 

 

 

 

 

K bodu 6: 

Odsúhlasenie návrhu na  prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory 

Uznesenie k bodu 6: 

Členovia komisie finančnej a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť 

predložený návrh kultúrnej komisie a poveriť starostu s rokovaním OZ  HANGAIR ohľadom možností 

výhod pre obyvateľov Vajnor. 

Hlasovanie:  za:9   proti:   zdržal sa:  
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.06.2021 

 

 

 


