
Zápisnica z 25 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 14.  decembra 2021 (uznesenia) 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 

 
 

UZNESENIA 
 

 

  č. 237 - 256 

z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 14. decembra 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 2022 

3) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatné plochy vo výmere 18,2 m2 pod samostatne 

stojacou garážou pre p. Karola Muchu 

4) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

reg. „C“ parc. č. 2919/2 – záhrady a parc. č. 2919/4 – záhrady v celkovej výmere 187 m2 

v lokalite Vajnorské jazerá na záhradkárske účely pre p. Alexeja Orviského 

5) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku reg. „C“ parc. č. 2901/1 – vodné plochy, a to časť pozemku, ktorá tvorí 80/100 

z celkovej výmery 22 373 m2, za účelom výkonu práva rybárstva pre Slovenský rybársky 

zväz 

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

pozemku registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy 

a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 na záhradkárske účely pre p. Vladimíra Voštinára 

7) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 

spoločnosti TERNO real estate s. r. o., za účelom užívania budovy, skladovacích 

priestorov a obslužnej komunikácie pre predajňu potravín 

8) Návrh VI. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú 

rozpočtovým opatrením č. 21/2021 

9) Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 a prognózy na roky  

2023 a 2024 
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10) Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre 

seniorov“ 

11) Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované 

zariadenie pre seniorov“ 

12) Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Integrované parkovisko, Bratislava – Mestská časť Vajnory“ 

13) Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Modernizácia infraštruktúry DK Vajnory“  

14) Žiadosť na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Obnova NKP Dvor hospodársky " Vajnorský ľudový dom" 

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

2022 

16) Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra 

17) Voľba člena Rady školy 

18) Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na 

rok 2022 

19) Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 

pre rok 2022 

20) Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory 

21) Interpelácie poslancov 

22) Rôzne 

 

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

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

Zeman 

 

Ospravedlnení: Václav Fekete 

 

Zapisovateľ: Veronika Feketeová 

Ďalej iba priezviská bez titulov. 

 

Overovatelia: Grebeči, Marian Zeman 

Návrhová komisia: Molnárová, Matej Zeman, Pokrivčáková 

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

Nehlasoval 1 (Matej Zeman) 
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Hlasovanie o programe zastupiteľstva : 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

Nehlasoval 1 (Matej Zeman) 

      

 

Hlasovanie o programe zastupiteľstva (zaradenie bodu 18a Dopravný prieskum a 

dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory) : 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

Hlasovanie o programe zastupiteľstva (zaradenie bodu 13a Žiadosť na schválenie 

predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dvor 

hospodársky " Vajnorský ľudový dom") : 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      
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K bodu 1 

 

Uznesenie č. 237/2021 

zo dňa 14. decembra 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, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

     

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 2 

 

Uznesenie č. 238/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh na schválenie Rámcového harmonogramu činnosti Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e  

 

návrh rámcového harmonogramu činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Vajnory na rok 2022 v predloženom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 3 

 

Uznesenie č. 239/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 27/3 – ostatná plocha vo výmere 

18,2 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Karola Muchu  

 
 

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 časti pozemku registra „C“ v k. ú. 

Vajnory, parc. č. 27/3 – ostatná plocha vo výmere 18,2 m2, pod samostatne stojacou garážou, 

pre p. Karola Muchu, Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava, na obdobie od 01.01.2022 do 

31.12.2024. Cena za prenájom pozemkov pod samostatne stojacimi garážami pre 

nepodnikateľské subjekty je stanovená vo výške 10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. 

Muchom bude podpísaná do 30 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 časti pozemku registra „C“, parc. č. 27/3 – ostatná plocha vo výmere 18,2 

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 

Mucha má na predmetnej časti pozemku, ktorú si prenajíma od mestskej časti od roku 1994, 

umiestnenú vlastnú prenosnú betónovú garáž. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 4 

 

Uznesenie č. 240/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 – záhrada a parc. č. 2919/4 – 

záhrada v celkovej výmere 187 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Alexeja Orviského 
 

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. 2919/2 – záhrada vo výmere 171 m2 a parc. č. 2919/4 – záhrada vo výmere 16 m2 

v záhradkárskej oblasti na Vajnorských jazerách, pre p. Alexeja Orviského, Ivana Bukovčana 

14, 841 08 Bratislava, na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Cena za prenájom pozemkov 

s účelom využitia záhrady, záhradkárske osady – Vajnorské jazerá je stanovená vo výške 

10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. Orviským bude podpísaná do 30 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. 2919/2 – záhrada a parc. č. 2919/4 – 

záhrada v celkovej výmere 187 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 Orviský užíva záhradu od roku 1985, od mestskej časti prenajíma 

predmetné pozemky od roku 2008 a má na nich umiestnenú vlastnú záhradnú chatku. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 5 

 

Uznesenie č. 241/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodná plocha v k. ú. Vajnory pre 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III, 

Závadská 18, 831 06 Bratislava 
 

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 časti pozemku registra „C“ v k. ú. 

Vajnory, parc. č. 2901/1 – vodná plocha, ktorá tvorí 80/100 z celkovej výmery 22 373 m2 a je 

vyznačená na kópii z katastrálnej mapy, za účelom výkonu práva rybárstva pre Slovenský 

rybársky zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III, Závadská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 

30 843 065, na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2026. Cena za prenájom vodnej plochy za 

účelom výkonu rybárstva je stanovená vo výške 10,00 EUR/rok. Nájomná zmluva so 

Slovenským rybárskym zväzom bude podpísaná do 30 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 časti pozemku registra „C“ parc. č. 2901/1 – vodná plocha 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 Slovenský rybársky 

zväz, Mestská organizácia SRZ Bratislava III má dlhodobo pridelené do správy rybárske 

revíry pod Vajnorskými jazerami, kde zabezpečuje ochranu rýb, chov rýb a ich lov, ktorý vo 

veľkej miere využívajú aj občania mestskej časti Bratislava-Vajnory. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 6 

 

Uznesenie č. 242/2021 

zo dňa 14. decembra 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 01.01.2022 do 31.12.2022. Cena za 

prenájom pozemkov s účelom využitia záhrady, záhradkárske osady – Vajnorské jazerá, je 

stanovená vo výške 10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. Voštinárom bude podpísaná do 

30 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:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

                   

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 7 

 

Uznesenie č. 243/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 790 m2 v k. ú. Vajnory,  zastavaného stavbou – 

„Predajňa potravín TERNO“, pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o. 
 

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 pozemku registra „C“ v k. ú. 

Vajnory, parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 790 m2 spoločnosti 

TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 50 020 188, na obdobie od 

01.01.2022 do 31.12.2026. Výška nájmu za prenájom časti pozemku, za účelom užívania 

budovy, skladovacích priestorov a obslužnej komunikácie pre predajňu potravín bola 

stanovená dohodou v sume 18,15 Eur/m2/rok. Nájomná zmluva so spoločnosťou TERNO 

real estate s.r.o. bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia miestnym 

zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory. V prípade, že zmluva nebude do tohto 

termínu podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 

  

Prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 609/3 vo výmere 790 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 spoločnosť 

TERNO real estate s.r.o.  na predmetnej časti pozemku, ktorú si prenajíma od mestskej 

časti od roku 2014, vlastní a prevádzkuje predajňu potravín a skladovacích priestorov. 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 8 

 

Uznesenie č. 244/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh  

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

vykonanú rozpočtovým opatrením č. 21/2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

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

opatrením č. 21/2021 
 

 

 

B. ž i a d a 
 

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

opatrením č. 21/2021 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení: 

 

 

A.1. - bežné príjmy vo výške     4.005.018,10 EUR 

A.2. - kapitálové príjmy vo výške    2.941.012,28 EUR 

C.1. – finančné operácie príjmové vo výške      895.384,90 EUR 

 

 

B.1. - bežné výdavky vo výške    4.014.364,72 EUR 

B.2. - kapitálové výdavky vo výške    3.639.412,28 EUR 

C.2. – finančné operácie výdavkové       187.638,28 EUR 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 

 



Zápisnica z 25 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 14.  decembra 2021 (uznesenia) 

 

K bodu 9 

 

Uznesenie č. 245/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh rozpočtu  Mestskej časti Bratislava – Vajnory   

na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024 
 

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 2022 s 

príjmami v čiastke 7.504.634,-- Eur a výdavkami v čiastke 7.504.634,-- Eur 

vrátane finančných operácií v členení:  

 

bežné príjmy  

kapitálové príjmy  

finančné operácie príjmové  

  

bežné výdavky   

kapitálové výdavky   

finančné operácie výdavkové  

3.950.140,-- EUR  

2.814.143,-- EUR  

740.351,-- EUR  

  

3.921.479,-- EUR  

3.396.410,-- EUR  

186.745,-- EUR  

 

1.2. použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022  

  

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 2023 a 

2024  

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

roky 2023 a 2024  

  

3. ž i a d a  

vedúceho ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2022 a 

prognózy na roky 2023 a 2024 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 31.12.2021  

  

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 2022:  

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:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman)  

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)     

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 10 

 

Uznesenie č. 246/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Zariadenie pre seniorov“ 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

A .  s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-

PO2-SC211-2021-78 za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“, ktorého 

ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami vyššieho územného celku,  

v súlade s platným územným plánom a platným Programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Vajnory; 

 

A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

  

A.3. zabezpečenie finančných prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 55.227,52 Eur; 

 

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej 

časti Bratislava - Vajnory. 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 11 

 

Uznesenie č. 247/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Špecializované zariadenie“ 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

 

A .  s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC211-2021-78 za účelom realizácie projektu „Špecializované 

zariadenie“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami 

vyššieho územného celku,  v súlade s platným územným plánom a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Vajnory; 

 

A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

  

A.3. Zabezpečenie finančných prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného nenávratného 

finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 57.914,66 

Eur; 
 

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 12 

 

Uznesenie č. 248/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a 

spolufinancovanie projektu s názvom Integrované parkovisko,  

Bratislava – Mestská časť Vajnory 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu Integrované parkovisko, Bratislava 

– Mestská časť Vajnory realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1 Kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-

77, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta; 
 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

  
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 17 444,93 Eur 

 

A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Vajnory 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 13 

 

Uznesenie č. 249/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Žiadosť 

na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Modernizácia infraštruktúry DK Vajnory“ 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry DK 

Vajnory“ realizovaného v rámci výzvy na  podporu udržateľnosti a odolnosti 

kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy: IROP-PO7-

SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta, 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

  

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 10 500,- Eur, 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory, 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 13a 

 

Uznesenie č. 250/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

Žiadosť 

na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Obnova NKP Dvor hospodársky " Vajnorský ľudový dom" 

 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 
A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Obnova NKP Dvor hospodársky Vajnorský 

ľudový dom" realizovaného v rámci výzvy „Program Obnovme si svoj dom“ pre rok 2022 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok  
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta, 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

  
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci v maximálnej výške 15.261,29 Eur, 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vajnory, 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 14 

 

Uznesenie č. 251/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory 

na I. polrok 2022 

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 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)      

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 15 

 

Uznesenie č. 252/2021 

zo dňa 14. decembra 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, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

Nahlasoval 1 (Matej Zeman) 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 16 

 

Uznesenie č. 253/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Voľba člena rady školy pri ZŠ Kataríny Brúderovej  

za mestskú časť Bratislava-Vajnory 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A,  odvoláva 

 

 Za zástupcu za zriaďovateľa člena Rady školy pri ZŠ K. Brúderovej: 

- zo zamestnancov mestskej časti:  Ing. Igor Rašla   

 

 

B, deleguje 

 

za zástupcu za zriaďovateľa člena Rady školy pri ZŠ K. Brúderovej: 

zo zamestnancov mestskej časti:  JUDr. Natália Ostricová 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 17 

 

Uznesenie č. 254/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh 

na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských 

podujatí na rok 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Harmonogramu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica z 25 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 14.  decembra 2021 (uznesenia) 

 

K bodu 18 

 

Uznesenie č. 255/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na území mestskej časti 

Bratislava-Vajnory pre rok 2022 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

     

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

dni (soboty) v roku 2022: 

 

22. január  19. február  19. marec  

23. apríl  21. máj  18 jún  

16. júl   20. august  24. september 

15. október  19. november  17. december 

 

v čase od 13,00 do 17,00 hodiny  

 

ako doby uzavretia manželstva (úradne určená doba) 

 

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 

 



Zápisnica z 25 zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 14.  decembra 2021 (uznesenia) 

 

K bodu 18a 

 

Uznesenie č. 256/2021 

zo dňa 14. decembra 2021 

 

 

Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

 

A. konštatuje 

 

,že dopravno-kapacitné posúdenie bolo spracované počas protipandemických opatrení 

a obmedzenia pohybu, čo sa prejavilo na vstupných údajov do analýzy a neodzrkadľuje reálne 

dopravné zaťaženie okružnej križovatky v štandardnej prevádzke mimo obmedzení. 

 

B. žiada 

 

B.1. starostu MČ a stavebnú komisiu, aby, po oboznámení sa s dokumentom, zaujali 

stanovisko k záverom dopravno-kapacitné posúdenia vo vzťahu k okružnej križovatke.  

 

B.2. starostu MČ koordinovať nasledujúce kroky s magistrátom, BSK, Ministerstvom 

dopravy a s dotknutými MČ a obcami  

C. žiada 

 

mestskú poslankyňu: 

1, o zabezpečenie prezentácie výsledkov analýzy dopravno- kapacitného posúdenia 

spracovateľom  

2, doplnenie informácie o konkrétnych nadväzujúcich krokoch potrebných k zapracovaniu 

rezervy  električky do územného plánu, vrátane časových odhadov a finančných nákladov  

 

 

Prítomní:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  8  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián 

Zeman, Matej Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0      

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 

 

 


