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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 

 
 

UZNESENIA 
 

 

  č. 257 - 267 

z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 17. februára 2022 vo Vajnoroch  

 
 

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

 

 

Program: 

0) Informácia o dopravno-kapacitnom posúdení súčasného stavu v mestskej časti Bratislava-

Vajnory 

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

2) Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 

235/2021 zo dňa 10. novembra 2021, ktorým schválilo názvy nových ulíc na území 

mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri 

3) Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 

pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk – zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a zmena čl. 

34 ods. 1 písm. f) a zmena týkajúca sa čl. 80 ods. 2 písm. c) a to vo veci podmienok 

obchodnej verejnej súťaže 

4) Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť Bratislava-Vajnory a Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava 

5)  Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre 

seniorov“ 

5) a) Zmena času rokovania zastupiteľstva 

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

pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s. r. o., 

Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských 

jazerách 

7) Návrh na odpis nevymožených pohľadávok 

8) Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory 

9) Návrh  I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú 

rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
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10) Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra 

11) Interpelácie poslancov 

12) 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: Vajda, Grebeči 

Návrhová komisia: Molnárová, Marián Zeman, Debnárová 

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  

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 

( program s vyradením bodu č. 5 – VZN o vylepovaní volebných plagátov): 

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)    

     

Hlasovanie o programe zastupiteľstva (zaradenie bodu „Zariadenie pre seniorov“ ako 

bod č. 5): 

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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Hlasovanie o programe zastupiteľstva (zaradenie bodu „Prezentácia dopravno-

kapacitného prieskumu“ ako bod č. 0): 

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 „Úprava rokovacieho poriadku, 

zmena času konania MZ na 14:00“ ako bod č. 5a): 

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 0 

 

Uznesenie č. 257/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Informácia o dopravno-kapacitnom posúdení súčasného stavu  

v 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 dopravno-kapacitnom posúdení s výhľadom do budúcnosti. 

 

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 1 

 

Uznesenie č. 258/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

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:  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 2 

 

Uznesenie č. 259/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vajnory č. 235/2021 zo dňa 10. novembra 2021,  

ktorým schválilo názvy nových ulíc  

na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri 
 

A. s ch v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 235/2021    

zo dňa 10. 11. 2021 pod písmenom A takto: 

 

pôvodný text 
1. komunikácii na pozemkoch s parc. č. 2145/95, 2145/96 a 2145/25 vybudovanej 

pozdĺž Vajnorského potoka, napájajúcej sa na jestvujúcu ulicu s názvom Rybničná 

a končiacej pred areálom rodinného dvojdomu (parc. č. 2145/88 a 2145/89) 

určuje názov Ulica pri pekárni 

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 

v tvare „L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na 

pozemku s parc. č. 2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s parc. č. 2091/25 

a končiacej na komunikácii kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s parc. č. 

2091/26 určuje názov Ulica pri majeri 

3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 

v tvare „O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch 

s parc. č. 2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku parc. č. 

2094/20 pri „malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku parc. č. 2094/21 

určuje názov Ulica pri rybníku.  

sa nahrádza novým textom 

1. komunikácii na pozemkoch s parc. č. 2145/95, 2145/96 a 2145/25 vybudovanej 

pozdĺž Vajnorského potoka, napájajúcej sa na jestvujúcu ulicu s názvom Rybničná 

a končiacej pred areálom rodinného dvojdomu (parc. č. 2145/88 a 2145/89) 

určuje názov Pri pekárni 

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 

v tvare „L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na 

pozemku s parc. č. 2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s parc. č. 2091/25 

a končiacej na komunikácii kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s parc. č. 

2091/26 určuje názov Pri majeri 
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3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 

v tvare „O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch 

s parc. č. 2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku parc. č. 

2094/20 pri „malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku parc. č. 2094/21 

určuje názov Pri rybníku.  

B. p o v e r u j e 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory postúpiť schválený materiál na Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 

 

Uznesenie č. 260/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk – zmena 

čl. 33 ods. 1 písm. c) a zmena čl. 34 ods. 1 písm. f) a zmena týkajúca sa čl. 80 

ods. 2 písm. c) a to vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní  

 

nesúhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových 

poriadkov pohrebísk – zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a zmena čl. 34 ods. 1 písm. f) a zmena 

týkajúca sa čl. 80 ods. 2 písm. c) a to vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zeman, Matej Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

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

Proti:   0     

Zdržal sa: 2  (Debnárová, Pokrivčáková) 

    

 

 

 

  

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 4 

 

Uznesenie č. 261/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

 

Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi 

Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť Bratislava-Vajnory a 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zmluvu o spolupráci  pri zabezpečovaní odťahovej  služby  medzi  spoločnosťou  Mestský 

parkovací systém, spol. s r. o., mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou 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 5 

 

Uznesenie č. 262/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

 

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 55.275,51 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 6 

 

Uznesenie č. 263/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

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

Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne 

vodných bicyklov 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 600 m2, za účelom prevádzkovania 

požičovne vodných bicyklov v lokalite Vajnorské jazerá na obdobie od 10.06.2022 do 

07.09.2022, pre Martina Oheru NFB, s.r.o., so sídlom Obchodná 72, 811 06 Bratislava, 

IČO: 51 630 036. Celková výška nájmu za obdobie od 10.06.2022 do 07.09.2022 je 

stanovená v sume 900,00 Eur. Nájomná zmluva s Martinom Oherom NFB, s.r.o. 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. 

 

Navrhovaný nájom časti brehu vodnej plochy vo výmere 600 m2
, v k. ú. Vajnory, parc. 

č. 2901/1 pre Martina Oheru NFB, s.r.o., so sídlom Obchodná 72, 811 06 Bratislava, IČO: 

51 630 036, 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 prevádzkovanie požičovne vodných bicyklov, za účelom 

skvalitnenia poskytovaných služieb pre návštevníkov Vajnorských jazier. 

 

Prítomní:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Matej 

Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

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

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 7 

 

Uznesenie č. 264/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Návrh 

na odpis nevymožených pohľadávok 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

      s c h v a ľ u j e 

 

odpis nevymožených pohľadávok vo výške 980 € podľa predloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Matej 

Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

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

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     

 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 8 

 

Uznesenie č. 265/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory na rok 2022 
 

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 2022 

fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám  v nasledovnej výške: 

 
 

Žiadateľ 

Výška  

navrh. 

dotácie 

Výška 

požad. 

dotácie 

Rozpočet projektu 

Futbalový klub 

Vajnory 
8 800 27 500 

Rozvoj telesnej kultúry a športu – poplatky SFZ 5 500eur, údržba 

a prevádzka ihriska 6 000eur, materiálno -technické zabezpečenie 2 500eur, 

prenájom telocvične, umelej trávy, ľadovej plochy a plavárne 4 000eur, 

prenájom kosačky 500eur, oplotenie areálu 5 000eur, obnova náteru 

unimobuniek 1 000eur, organizácia kempu počas letných prázdnin 3 000eur 

Základná škola 

s materskou 

školou sv. Jána 

Pavla II. 

0 100 
Športové a kultúrne podujatia - športové poháre, medaily, občerstvenie 

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

Poľovnícka 

spoločnosť 

Vajnory 

600 1 000 

Zabezpečenie ochrany prírody a uchovanie miestnych tradícií - nákup 

krmiva v čase núdze 700eur, nákup olizovej soli 100eur, nákup PHM na 

rozvoz krmiva a čistenie revíru 100eur, zabezpečenie občerstvenia na 

spoločenské akcie 100eur 

Hádzanársky 

klub Vajnory 
3 600 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 turnajov 2000eur, športové akcie pre deti, plážová 

hádzaná 2000eur 

EDUdrama 

s.r.o., 
1 600 2 500 

Literatúra v akcii 5: 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 

400 500 

Činnosť klubu združenia kresťanských seniorov Slovenska vo Vajnoroch 

2022 - 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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ZO JDS vo 

Vajnoroch 
600 1 600 

Aktívnou činnosťou ZOJDS k zdravému a dôstojnému prežívaniu 

seniorského veku – organizácia turnaja v Petangu – nákup občerstvenia pre 

účastníkov, tričiek a cien pre víťazov, diplomov za účasť 300eur, 

Organizácia turnaja v šachu pod holým nebom – nákup občerstvenia pre 

účastníkov, ceny pre víťazov, diplomy za účasť 300eur, organizácia Nordic 

walking kurzu – zabezpečenie odborného inštruktora pre 4 aktivačné výlety 

150eur, prednášky a besedy organizované počas tretích pondelkov v mesiaci 

– honoráre pre prednášajúcich, občerstvenie 400eur, vzdelávacie kurzy 

organizované počas štvrtých pondelkov v mesiaci – honorár pre inštruktorov 

450eur 

Vajnorský 

vinohradnícky 

spolok 

1 500 2 600 

Záchrana Vajnorských vinohradov a prinavrátenie a oživenie povesti 

Vajnor ako vinohradníckej dediny – Na Urbana v Širokém 300eur, Víkend 

otvorených parkov a záhrad 200eur, Dobrovoľnícke podujatia 300eur, 

Ekológia a biodiverzita v komunitnom vinohrade 1 500eur, 

Živé ostrovy 300,- eur 

Vajnorský 

okrášľovací 

spolok 

2 600 2 850 

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

dobovej obuvi 200eur, zakúpenie častí krojov, klobúkov, rekvizít, 

a inventáru pre činnosť 200eur, tvorivé dielne - maľovanie ornamentov, 

paličkovanie, a pod. - nákup materiálu 100eur, publikácia – 

fotodokumentácia 500eur, účasť na folklórnom festivale - účastnícke 

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

450eur, propagačný materiál, reklamný materiál, vydanie zbierky 

vajnorských receptov 1000eur, prevádzka a aktualizácia web stránky, 

propagácia 100eur 

Slovenský 

skauting 
2 300 3 200 

Skautský rok 2022 vo Vajnoroch – organizácia výletov, stanovačiek, 

táborov – cestovné a dopravné 750eur, táborenie a stanovanie v prírode, 

outdoorové vybavenie na pobyt v prírode 1 350eur, školenia a vzdelávanie 

vedúcich  300eur, stravné a občerstvenie 500eur, programové príručky, 

metodické materiály, odmeny a ocenenia nášivky a súčasti skautskej 

uniformy 450eur, športové vybavenie, materiál a vybavenie klubovne 

500eur 

Podobenka z 

Vajnor 
2 700  3 300 

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

oblasti umeleckej tvorby,... - prezentácia histórie, umeleckej tvorby, 

divadelnej kultúry, ľudových tradícií a zvykov formou výstavy 200eur,  

organizácia kultúrno-spol. podujatí pre obyvateľov a návštevníkov Vajnor 

(Vajn. širáček, Kvetná nedeľa, Škola vajnorských tradícií, Pres vajnorské 

okénko, Živý Betlehém) 2500eur, oprava a reštaurovanie starých predmetov 

a náradia použitých na činnosť združenia do zbierky Vajnorského ľud. domu, 

tvorba divad. kulís 600eur 

Športový klub 

HANGAIR 

o.z. 

600 1000 

Škola skateboardingu a freestyle kolobežky 

Materiálno -  technické vybavenie – skate, kolobežka, ochranné pomôcky 

1000eur 

Klub rodičov 

a detí – 

Vajnory 

1 400 4 630 

Podpora aktivít a služieb smerujúcich k aktívnemu tráveniu voľného času 

detí a mládeže, vrátane podpory rozvoja ich zručností 

 Kurz korčuľovania pre deti do 6 rokov – prenájom ľadovej plochy 320eur, 

zabezpečenie odborných inštruktorov 640eur, prenájom stabilizačných 

pomôcok 40eur, občerstvenie pre deti počas kurzov 20eur, Tvorivé dielne 
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a kurzy v dvojtýždňových intervaloch – prenájom DK Vajnory 360eur, 

spotrebný materiál 600eur, nákup tekvíc, sviečok, dlabadiel 120eur, 

miniozdôbky, drôtiky,... 120eur, Pohybový kurz – Deti v pohybe 320eur, 

prenájom malej sály DK 640eur, inštruktori 100eur, prenájom cvičných 

pomôcok pre deti 400eur, Zabezpečenie animačného programu na Hody – 

maľovanie na tvár 80eur, Prenájom – Detské športové ihrisko na 

Šinkovskom – poplatok, prenájom pozemku a deň z nehnuteľnosti 870eur 

Spolu   NÁVRH ROZPOČTU 2022 = 26.700,- € 

 26 700 
 

46 300  

 

 

 

 

Prítomní:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Matej 

Zeman)   

Menovité hlasovanie:   

Za:  6  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)     

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 9 

 

Uznesenie č. 266/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na 

rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ch v a ľ u je 

 

 
I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 1/2022 
 

 

 

B. ž i a d a 
 

starostu zabezpečiť zapracovanie I. zmeny rozpočtu na rok 2022 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 1/2002 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení: 

 

 

 

A.1. - bežné príjmy vo výške     3.950.140,00 EUR 

A.2. - kapitálové príjmy vo výške    22.814.143,00 EUR 

C.1. – finančné operácie príjmové vo výške      775.853,82 EUR 

 

 

B.1. - bežné výdavky vo výške    3.956.981,82 EUR 

B.2. - kapitálové výdavky vo výške    3.396.410,00 EUR 

C.2. – finančné operácie výdavkové       186.745,00 EUR 

  

 

Prítomní:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Matej 

Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

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

Zeman) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 0     

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 10 

 

Uznesenie č. 267/2022 

zo dňa 17. februára 2022 

 

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:  7  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Matej 

Zeman)    

Menovité hlasovanie:   

Za:  6  (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár) 

Proti:   0     

Zdržal sa: 1 (Matej Zeman)     

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 

 

 

 

 

 


