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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

     

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

 

výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v mestskej časti Bratislava-Vajnory, osobitne výsledky volieb 

do orgánov mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to na funkciu starostu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory a na funkciu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 

 

b) k o n š t a t u j e,  ž e 

 

zákonom predpísaný sľub zložili novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-

Vajnory Ing. Michal Vlček a novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vajnory:    

1. Martina Reháková     

2. Stanislav Uhlár, Ing.     

3. Ľubica Mešková, Mgr. art.     

4. Katarína Pokrivčáková, Ing.     

5. Róbert Vajda      

6. Soňa Molnárová, Ing.    

7. Jana Besedová, Mgr.     

8. Juraj Zeman, JUDr.     

9. Juraj Ondruška, Ing., PhD.    
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  

a volieb do orgánov samosprávnych krajov,  
ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 2022 v mestskej časti Bratislava-Vajnory  

 

      Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) č. 

209/2022 zo 8. júna 2022 boli vyhlásené  voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov a termín určený na sobotu 29. októbra 2022. 

 

      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory podľa § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30. júna 2022 č. 288/2022 určilo, že 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory bude mať vo volebnom období 

rokov 2022 – 2026 celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 

vytvorenom pre celú mestskú časť. Bolo vytvorených 5 volebných okrskov a určené volebné 

miestnosti okrskov č. 1 a 2 v ZŠ Kataríny Brúderovej a okrskov č. 3, 4 a 5 v ZŠsMŠ sv. Jána 

Pavla II. 

 

      Právo voliť na území mestskej časti Bratislava-Vajnory do orgánov samosprávy obcí ako 

aj do orgánov samosprávnych krajov mali obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vajnory, teda 

slovenskí štátni občania a cudzinci, ktorí ku dňu konania volieb boli prihlásení k trvalému 

pobytu v mestskej časti a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. 

 

      Okrskové volebné komisie spracovávali výsledky ako aj následne miestna volebná 

komisia prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS) a zistila 

nasledovné výsledky:   

    

Za starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory bol zvolený: 

     Michal Vlček, Ing.   nezávislý   1 356 hlasov 

 

Ďalšie poradie kandidátov na starostu, ktorí neboli zvolení, je uvedené v priloženej tabuľkovej 

časti. 

Poslanci zvolení do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory:  

     Meno, priezvisko, titul        Počet hlasov 

  1. Martina Reháková    nezávislá              1 217 

  2. Stanislav Uhlár, Ing.    nezávislý            1 103 

  3. Ľubica Mešková, Mgr. art.    nezávislá            1 058 

  4. Katarína Pokrivčáková, Ing.    nezávislá            1 038 

  5. Róbert Vajda     nezávislý            1 004 

  6. Soňa Molnárová, Ing.    nezávislá       988 

  7. Jana Besedová, Mgr.    nezávislá    896 

  8. Juraj Zeman, JUDr.    nezávislý    870 

  9. Juraj Ondruška, Ing., PhD.   nezávislý    833 
  
Ďalšie poradie kandidátov na poslancov do miestneho zastupiteľstva, ktorí neboli zvolení, je 

uvedené v tabuľke v prílohe. 

Poslanec zvolený za mestskú časť Bratislava-Vajnory do Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 
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      Michal Vlček, Ing.   nezávislý            1 007 hlasov 

 
Ďalšie poradie kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí neboli zvolení, je 

uvedené v priloženej tabuľkovej časti. 

 

Ako dopadlo hlasovanie v mestskej časti Bratislava-Vajnory pri voľbe primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy, je uvedené v priloženej tabuľkovej časti. 

 

    

      


