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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 
 

UZNESENIA 
 

  č. 173 – 187 

z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 28. januára 2021 vo Vajnoroch  

 
 

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie 
 

Program: 

1) Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vajnory 

2) Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 

3) Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí 
na rok 2021 

4) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy 
a nádvoria v celkovej výmere 143 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. 
Vladimíra Voštinára 

5) Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 a prognózy na roky  
2022 a 2023 

6) Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 
2021 

7) Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra  

8) Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – december 
2020  

9) Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra  

10) Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-
Vajnory pre rok 2021  

11) Informácia o účasti poslancov a členov na komisiách, zastupiteľstvách a miestnej rade 

12) Návrh na zrušenie Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov 
Vyhodnotenie prevádzky ANTIK bike 

13) Návrh na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľnosti počas prevádzkovania 
mobilného odberového miesta v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 
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14) Návrh na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľnosti počas prevádzkovania 
mobilného odberového miesta v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 

15) Interpelácie poslancov 

16) Voľba člena miestnej rady  

17) Rôzne 

 
 
 
Prítomní:   Ing. Monika Debnárová, Václav Fekete, Marek Grebeči, Róbert Vajda, Ing. Soňa 

Molnárová, Ing. Katarína Pokrivčáková, Ing. Stanislav Uhlár, Marián Zeman, 
Mag. iur. Matej Zeman 

 
Ospravedlnení: - 
 
Zapisovateľ: Veronika Feketeová 

Ďalej iba priezviská bez titulov. 

 
Overovatelia: Vajda, Grebeči 
Návrhová komisia: Molnárová, Uhlár, Fekete 

 
Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
  
Hlasovanie o programe zastupiteľstva: 

Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
Hlasovanie o doplnení programu zastupiteľstva (bod č. 16 Voľba člena miestnej rady): 

Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 0 Matej Zeman 
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K bodu 1 

 

Uznesenie č. 173/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

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

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 

Prítomní:  8 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 0 Fekete (technický problém) 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 2 

 

Uznesenie č. 174/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 

s ch v a ľ u j e  

 

upravený návrh rámcového harmonogramu činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Vajnory na rok 2021. 
 
( namiesto 9.9.2021 – 8.9.2021 a namiesto 11.11.2021 – 10.11.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 



 

Zápisnica z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 28.  januárq 2021 (uznesenia) 

 

 

K bodu 3 

 

Uznesenie č. 175/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh 

na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských 

podujatí na rok 2021 

 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

s ch v a ľ u j e 

 

Harmonogramu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2021.   
 
 
 
 
 
 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 4 

 

Uznesenie č. 176/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 

– zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 v k. ú. Vajnory 

pre p. Vladimíra Voštinára 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 

s c h v a ľ u j e 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ v k. ú. Vajnory, 
parc. č. 2901//2 – záhrada vo výmere 117 m2 a parc. č. 2901/11 – zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 26 m2, v záhradkárskej oblasti na Vajnorských jazerách, pre p. Vladimíra 
Voštinára, Odeská 5, 821 06 Bratislava, na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Výška 
nájmu za prenájom pozemkov s účelom využitia záhrady, záhradkárske osady – Vajnorské 
jazerá, predstavuje sumu 10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. Voštinárom bude 
podpísaná do 20 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory. V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 

Prenájom pozemkov registra „C“, parc. č. 2901/2 – záhrada a parc. č. 2901/11 – 
zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 143 m2 navrhujeme schváliť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pán Voštinár si prenajíma predmetné pozemky od 
mestskej časti od roku 2012 a má na nich  umiestnenú záhradnú chatku. 
 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0  
 
 
    
____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 5 

 

Uznesenie č. 177/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh 

rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory  na rok 2021 

a prognózy na roky 2022 a 2023 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní  

 1.  s c h v a ľ u j e  

1.1.    vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 s príjmami v 
čiastke 4.387.857,-- Eur a výdavkami v čiastke 4.387.857,-- Eur vrátane 
finančných operácií v členení:  

 
bežné príjmy  
kapitálové príjmy  
finančné operácie príjmové  

  
bežné výdavky   
kapitálové výdavky   
finančné operácie výdavkové  

3.801.561,-- EUR  
     27.870,-- EUR  

558.426,-- EUR  

3.695.003,-- EUR  
  507.084,-- EUR  

185.770,-- EUR  

 

1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021  
  

2. b e r i e   n a    v e d o m i e 

2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2022 a 
2023  

2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 a prognózy na 
roky 2022 a 2023  

  

3. ž i a d a  

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2021 a 
prognózy na roky 2022 a 2023 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 15.2.2021  

  

4. ž i a d a   

riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o 
dodržiavanie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení  
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5. s p l n o m o c ň u j e  

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka 
záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Vajnory na rok 2021:  

5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov  zo štátneho 
rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,, z 
rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov,  

5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, 
podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie 
do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   7 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman  
Proti:   0     
Zdržal sa: 2 Fekete,  Matej Zeman     
 
  
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 6 

 

Uznesenie č. 178/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory 

na I. polrok 2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 
 

s ch v a ľ u j e 

 

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2021 
s nasledovným doplnením plánu kontroly na I. polrok 2021: 
 

• Kontrola príjmov a výdavkov za rok 2020 súvisiacich s „Covid 19“, 
• Kontrola Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2020 

 
 

 
Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 1 Pokrivčáková (neprítomná) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 7 

 

Uznesenie č. 179/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 
 

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

 

 
správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 1 Pokrivčáková (neprítomná)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 8 

 

Uznesenie č. 180/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na vyplatenie 

 odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie január – december 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
 

s ch v a ľ u je 

 
 

vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava -Vajnory vo výške  
30 % súčtu platov za obdobie mesiacov január 2020 – december 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   6 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 2 Fekete,  Matej Zeman   
Nehlasoval: 1 Pokrivčáková (neprítomná) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 9 

 

Uznesenie č. 181/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby a ustanovenie podrobností o 

spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vajnory 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

1. berie na vedomie  

 

že dňom 31.3.2021 zaniká výkon funkcie miestneho kontrolóra MČ BA Vajnory  

Ing. Martina Grambličku spôsobom podľa § 18a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o obecnom zriadení“  

2. v y h l a s u j e  

 

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v spojitosti s § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 

v znení neskorších predpisov štvrtok 18. marca 2021 za deň konania voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorá sa uskutoční na riadnom zasadnutí  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory 

3. ustanovuje 

 

a. Podľa § 18a ods. 3 posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. podrobnosti  o spôsobe  

a vykonaní  voľby  miestneho kontrolóra nasledovne: 

1.1 Deň voľby miestneho kontrolóra 18.03.2021 bude vyhlásený a zverejnený 

najneskôr 05.02.2021 (40 dní pred ňom konania volieb) na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava-Vajnory, na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vajnory, vo Vajnorských 

novinkách a na webovom portáli Kariéra.sk. 

1.2 Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. najneskôr 04.03.2021 do 15.00 h  do 

podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109,  Bratislava, v 

zalepenej obálke s označením „Voľba miestneho kontrolóra“ a poznámkou „NEOTVÁRAŤ“. 
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Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na 

adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, s  

označením „Voľba miestneho kontrolóra“ a poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ a poznámkou 

„Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne miestneho úradu na 

obálke s najneskorším dátumom 04.03.2021. 

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia 

miestneho zastupiteľstva, ktorú vymenuje starosta na tento účel a ktorá súčasne vyhodnotí 

splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. 

1.4 Uchádzač, ktorý splní všetky náležitosti prihlášky kandidáta ustanovené týmto   

uznesením, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu miestneho kontrolóra. 

Úspešným uchádzačom bude miestnym úradom zaslaná poštou, ako aj e-mailom pozvánka na 

voľbu miestneho kontrolóra. 

1.5 Podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden 

z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná  

druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší 

počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 

kandidáti  s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 

kandidát, ktorý získal  najväčší počet  platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole 

volieb sa rozhodne žrebom. 

  
2. Náležitosti prihlášky kandidáta v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.: 

2.1 Písomná žiadosť na výkon  funkcie  miestneho kontrolóra 

2.2 Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné  údaje 

(telefón,  e-mailová adresa) 

2.3 Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

2.4 Štruktúrovaný profesijný  životopis 

2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)   zákona 

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

2.6 Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

2.7 Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra: 

3.1 Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

3.2 Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami  miestneho 

zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 3 minúty. 

3.3 Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného 

rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva; 

4. určuje 

1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra začína dňom 01.04.2021, ktorý je určený 

ako deň nástupu do práce. 

2. Výkon funkcie miestneho kontrolóra je kratší pracovný čas na trojpätinový (3/5)  

pracovný úväzok; 

 

5. ukladá 

a. starostovi vymenovať komisiu zloženú aspoň z troch poslancov pre komisionálne 

otvorenie obálok s podanými žiadosťami, overenie priložených dokladov a príloh a 

vyjadrenie, či kandidáti podanou žiadosťou splnili podmienky vyhlásených  volieb na 

výber kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra v tomto zložení:  

člen: Fekete, člen: Vajda, člen: Molnárová a ukladá predsedovi komisie po posúdení 

prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra predložiť zoznam kandidátov za 

účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

18.03.2021 
 

Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 1 Pokrivčáková (neprítomná) 
 
 
  
 
 
 
____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

 
 
 
          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 10 

 

Uznesenie č. 182/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti 

Bratislava-Vajnory pre rok 2021 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
     

 

s c h v a ľ u j e 

 
 

dni (soboty) v roku 2021: 
 

13. február  20. marec  

17. apríl  15. máj  12. jún  

31. júl   14. august  18. september 

16. október  13. november  11. december 

 

v čase od 13,00 do 17,00 hodiny  

 

ako doby uzavretia manželstva (úradne určená doba) 

 

 
Prítomní:  8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
Nehlasoval: 1 Pokrivčáková (neprítomná) 
  
 
 
  
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 11 

 

Uznesenie č. 183/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Informácia o účasti poslancov a členov na komisiách,  

zastupiteľstvách a miestnej rade 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

berie  na vedomie 

 
informáciu o účasti poslancov a členov na komisiách, zastupiteľstvách a miestnej rade za 
obdobie rokov 2019 – 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 12 

 

Uznesenie č. 184/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh na zrušenie Komisie podnikania obce a získavania prostriedkov 

z fondov 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
     

 

ruší 

 

komisiu podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 13 

 

Uznesenie č. 185/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Vyhodnotenie prevádzky ANTIK bike 

 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

berie  na vedomie 

 
vyhodnotenie prevádzky ANTIK bike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   7 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman   
Proti:   1 Fekete    
Zdržal sa: 1 Matej Zeman    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 14 

 

Uznesenie č. 186/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Návrh 

na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľnosti počas prevádzkovania 

mobilného odberového miesta v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 

 

 
návrh na odpustenie 100 % nájomného spoločnosti Bonum Salutem s. r. o., Madačova 1/A, 
034 01 Ružomberok, IČO: 551 435 292, za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 189/5 
– ostatná plocha, k. ú. Vajnory, za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na 
výkon diagnostických antigénových testov na detekciu ochorenia COVID-19. 
 
 
 
 
 

 

 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 0     
 
  
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 
 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 
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K bodu 16 

 

Uznesenie č. 187/2021 

zo dňa 28. januára 2021 

 

Voľba člena miestnej rady 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

odvoláva  

 
člena miestnej rady Mgr. iur. Mateja Zemana 
 
volí 

 
za člena miestnej rady Václava Feketeho 
 

 
Prítomní:  9 Debnárová, Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Menovité hlasovanie:   
Za:   8 Debnárová, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 
   Marián Zeman, Matej Zeman    
Proti:   0     
Zdržal sa: 1 Fekete    
 
 
 
 _____________________ 
       Ing. Igor Rašla v.r. 
               prednosta 

          _____________________ 
                 Ing. Michal Vlček v.r. 
                        starosta 


