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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 
 

UZNESENIA 
 

  č. 202 - 215 

z 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 17. júna 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. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa upravujú pôsobnosti a spolupráca mesta a mestských častí 

v oblasti sociálnych vecí 

3. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN č. ..../2021 hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2021  

o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2021  

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy k.ú. Vajnory pre p. Krasimíra Karailieva, za 

účelom prevádzkovania požičovne paddleboardov na Vajnorských jazerách 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja 

pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 – zastavaná plocha a nádvorie,  

vo výmere 1 m2, p. Lucii Baričičovej 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja 

pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie,  

vo výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi 

9. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    

Vajnory na rok 2021 

10. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2020 

11. Návrh  II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú 

rozpočtovým opatrením 10/2021 

12. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra 

13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021  

14. Návrh Zásad používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
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15. Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek 

15a..Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo Vajnoroch 

16. Interpelácie 

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,  Fekete, Debnárová 

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  
Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     

 

 

  

Hlasovanie o programe zastupiteľstva : 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     

 

  

Hlasovanie o doplnení programu do zastupiteľstva (bod 15a Vináreň Bakchus): 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     
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K bodu 1 

 

Uznesenie č. 202/2021 

zo dňa 17. júna 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:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  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 2 

 

Uznesenie č. 203/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh 

 dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne 

veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ú h l a s í 

 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 

(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) Prítomní:   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)     

 

 

 

 

_____________________ 

       Ing. Igor Rašla v.r. 

               prednosta 

          _____________________ 

                 Ing. Michal Vlček v.r. 

                        starosta 
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K bodu 3      UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Uznesenie č. XXX/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

s ú h l a s í 

 

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR 

Bratislavy 

s nasledovnou pripomienkou:  

 

1. Mestská časť Bratislava-Vajnory navrhuje v predmetnom návrhu v § 13a ods. 8 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad text: Každá domácnosť má nárok z 

miestneho poplatku na 156 kusov kompostovateľných vreciek, ktoré prevezmú od 

správcov nehnuteľností, príp. môžu použiť iné vrecká s certifikátom OK compost 

alebo OK home compost zmeniť a doplniť nasledovne: „Každá domácnosť má nárok z 

miestneho poplatku na 156 kusov kompostovateľných vreciek za kalendárny rok, 

ktoré prevezme správca nehnuteľností od mesta a odovzdá domácnostiam. Môžu sa 

použiť aj iné vrecká s certifikátom OK compost alebo OK home compost.“ 

 

 

 

 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   2 (Debnárová, Uhlár)    

Proti:   1 (Fekete)     

Zdržal sa: 6 (Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Marián Zeman, Matej Zeman)

    

 

  

 

 

 

 

 



Zápisnica z 21 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 17.  júna 2021 (uznesenia) 
 

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 204/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. xy/2021 

o prijímaní detí do materskej školy  

a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   6  (Debnárová,, Grebeči, Vajda, Molnárová, Marián Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   1 (Pokrivčáková)      

Zdržal sa: 2 (Fekete, Uhlár)     

 

 

_____________________ 

       Ing. Igor Rašla v.r. 

               prednosta 

          _____________________ 

                 Ing. Michal Vlček v.r. 

                        starosta 
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K bodu 5 

 

Uznesenie č. 205/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021 

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 

Bratislava- Vajnory 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť 

Bratislava- Vajnory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  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 15a 

 

Uznesenie č. 206/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

 

Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo Vajnoroch 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

a) poveruje  
 

starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory rokovaním  s primátorom Hl. mesta BA o 

nakladaní s pamätihodnosťou „Vináreň Bakchus“  evidovanej na evidenčnom liste 

pamätihodnosti mesta Bratislavy pod číslo VAJ-1A-41, ktorá bola naprojektovaná v roku 

1936 ateliérom architekta Emila Belluša - ikony slovenskej architektúry - pre Úverné družstvo 

Vajnory. 

 

b) poveruje 

 

starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory rokovaním  s vlastníkmi pamätihodnosti „Vináreň 

Bakchus“, prislúchajúcemu dvoru a nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa vo dvore. 

 

 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  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 6       UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Uznesenie č. XXX/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre p. 

Karailieva, za účelom prevádzkovania požičovne paddleboardov na 

Vajnorských jazerách 

 

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 č. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti brehu vodnej plochy, k. ú. 

Vajnory, parc. č. 2901/1 – vodná plocha, vo výmere 6 m
2
, za účelom prevádzkovania 

požičovne paddleboardov v lokalite Vajnorské jazerá na obdobie od 24.06.2021 do 

19.09.2021, pre p. Krasimíra Karailieva, 821 02 Bratislava. Celková výška nájmu za 

obdobie od 24.06.2021 do 19.09.2021 predstavuje 715,00 Eur. Nájomná zmluva s p. 

Karailievom 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. 

 

Navrhovaný nájom časti brehu vodnej plochy parc. č. 2901/1 vo výmere 6 m
2

, k. ú. 

Vajnory,  pre p. Karailieva, 821 02 Bratislava, predkladáme 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 mestská časť má záujem o všestranný rozvoj uvedeného 

územia a skvalitnenie poskytovaných služieb pre návštevníkov Vajnorských jazier. 

 

Prítomní:  9  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Marián Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   2 (Vajda, Fekete)    

Proti:   1 (Pokrivčáková)     

Zdržal sa: 6 (Debnárová, Grebeči, Molnárová, Uhlár, Marián Zeman, Matej Zeman)  
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K bodu 7 

 

Uznesenie č. 207/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh 

na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 

týkajúceho sa novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2, k. ú. Vajnory, pani Lucii 

Baričičovej 
 

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. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra 

„C“ parc. č. 609/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m
2
, ktorý bol odčlenený 

geometrickým plánom č. 4/2021 z pozemku registra „C“ parc. č. 609/5 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 898 m
2
, k. ú. Vajnory, pani Lucii Baričičovej, 831 07 Bratislava, za 

kúpnu cenu vo výške 200 €/m
2
. Kúpna zmluva s p. Baričičovou bude podpísaná do 30 dní 

od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto uznesenie stráca 

platnosť. 

 

Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 609/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 1 m
2
 navrhujeme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že predmetný pozemok bol neúmyselne zastavaný novostavbou rodinného domu 

a vlastníčka nehnuteľnosti p. Baričičová má  záujem o vysporiadanie vlastníctva časti 

pozemku pod domom.  

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, 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 8 

 

Uznesenie č. 208/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja 

časti pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, 

 k. ú. Vajnory, vo výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi 

 
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. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ 

parc. č. 2843/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m
2
, oddeleného Geometrickým 

plánom  č. 41/2021 od pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 4 109 m
2
, k. ú. Vajnory, Ing. Tomášovi Fričovi, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

majetku stanovenej na základe znaleckého posudku, odsúhlasenej primátorom hlavného 

mesta. Podmienkou predaja nehnuteľnosti je doručenie predchádzajúceho súhlasu primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy s odpredajom pozemku zvereného do správy Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory. Kúpna zmluva s Ing. Fričom bude podpísaná do 60 dní od doručenia 

súhlasu primátora. V prípade, že kúpna zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 

uznesenie stráca platnosť. 

 

Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2843/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 22 m
2
 navrhujeme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, 

že kupujúci, ako vlastník susedných nehnuteľností parc. č. 2894/1 – záhrada a parc. č. 2894/2 

– zastavaná plocha a nádvorie, má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie predmetného 

pozemku, ktorý je zároveň prístupom na nehnuteľnosti v jeho vlastníctve.  

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, 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 9 

 

Uznesenie č. 209/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2021 

 
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 
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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 

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  
 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,   

 Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,   

 Uhlár, 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 10 

 

Uznesenie č. 210/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vajnory  

za rok 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

 

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

 

1. Správu nezávislého audítora pre poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Vajnory o overení účtovnej závierky a hospodárenia Mestskej časti Bratislava 

- Vajnory  k 31. 12. 2020, 
 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Vajnory k záverečnému účtu 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2020. 
 

 

s c h v a ľ u j e 
 

 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory  za rok 2020 bez 

výhrad 
 

2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vajnory  za rok 2020, ktorý vykazuje: 
 

- v bežnom rozpočte: príjmy 3.915.931,44 €, výdavky 3.389.020,35 € a prebytok 

526.911,09 €, 

- v kapitálovom rozpočte: príjmy 161.381,00 €, výdavky 151.022,20 € a prebytok 

10.358,80  €, 

- vo finančných operáciách: príjmové finančné operácie: 128.297,68 €, výdavkové 

finančné operácie 85.718,00  € a prebytok finančných operácií 42.579,58 €. 
 

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2020 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných dotácií 

z predchádzajúcich rokov – prebytok vo výške 396.026,98 €. 
 

 

4. Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory  za 

rok 2020 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 396.026,98 €, a to: 

do rezervného fondu (povinný prídel 10 %)    39.627,00 € 

do fondu na rozvoj Vajnôr      38.918,45 € 
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do fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr, a to  317.481,53 € 
 

 vybudovanie nových priestorov základne školy, 

 opravy a rekonštrukciu chodníkov, 

 realizácia zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia pre seniorov, 

 obstaranie projektovej dokumentáciu pre športovú halu, 

 obstaranie územných plánov a urbanistickej štúdie 

 rozširovanie športovísk pre mládež 

 vybudovanie parkoviska pri železničnej stanici, 

 opravu a osvetlenie prechodov pre chodcom 

 budovanie cyklotrás 

 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   7  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)  

 

   

 

 

 

 

 

_____________________ 

       Ing. Igor Rašla v.r. 

               prednosta 

          _____________________ 

                 Ing. Michal Vlček v.r. 

                        starosta 
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K bodu 11 

 

Uznesenie č. 211/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

Návrh  

II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021 

vykonanú rozpočtovým opatrením č. 10/2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

 
II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 10/2021 
 

 

B. ž i a d a 
 

starostu zabezpečiť zapracovanie II. zmeny  rozpočtu na rok 2021 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 10/2021 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení: 

 

 

 

A.1. - bežné príjmy vo výške     3.973.302,10 EUR 

A.2. - kapitálové príjmy vo výške         27.870,00 EUR 

C.1. – finančné operácie príjmové vo výške      886.668,91 EUR 

 

 

B.1. - bežné výdavky vo výške    3.920.547,01 EUR 

B.2. - kapitálové výdavky vo výške       781.524,00 EUR 

C.2. – finančné operácie výdavkové       185.770,00 EUR 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, 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. 212/2021 

zo dňa 17. júna 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, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   7  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)  

 

 

_____________________ 

       Ing. Igor Rašla v.r. 

               prednosta 

          _____________________ 

                 Ing. Michal Vlček v.r. 

                        starosta 
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K bodu 13 

 

Uznesenie č. 213/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na II. polrok 2021 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. 

polrok 2021 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, 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 14 

 

Uznesenie č. 214/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

 

Návrh 

 Zásad používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Zásady používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.  

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, 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 15 

 

Uznesenie č. 215/2021 

zo dňa 17. júna 2021 

 

 

Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A. odvoláva 

 

člena redakčnej rady Vajnorských noviniek Katarínu Dobiášovú 

 

B. volí 

 

za člena redakčnej rady Vajnorských noviniek Alexandru Görcsovú 

Prítomní:  8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár,  Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:   8  (Debnárová, Fekete, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková,  

  Uhlár, Matej Zeman)    

Proti:   0     

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

_____________________ 

       Ing. Igor Rašla v.r. 

               prednosta 

          _____________________ 

                 Ing. Michal Vlček v.r. 

                        starosta 

 


