
Zápisnica z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 20. novembra  2019 (uznesenia) 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 
 

UZNESENIA 
 

  č. 81 – 98 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory 

konaného dňa 20. novembra 2019 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 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. x/2019 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava- Vajnory 

3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. x/2019 o  

poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory 

4) Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 

48 – udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2písm. k) zákona o pobyte cudzincov 

5) Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v znení VZN č. 

5/2019 

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

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

garážou, pre p. Karola Muchu. 

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

pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 - záhrady a parc. č. 2919/4 – záhrady v celkovej 

výmere 187 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. Alexeja Orviského. 

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

pozemku registra „C“ parc. č. 2901/1 – vodné plochy za účelom výkonu práva rybárstva 

pre Slovenský rybársky zväz. 

9) Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

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

a nádvoria v celkovej výmere 143 m2, v záhradkárskej oblasti Vajnorské jazerá, pre p. 

Vladimíra Voštinára 

10) Návrh na zmenu ceny prenájmu časti budovy so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej 

sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie pre spoločnosť Odyseus 

s.r.o. 
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11) Návrh III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 vykonanú 

rozpočtovým opatrením č. 29/2019  

12) Aktualizácia podnetu  na zmenu funkčnej plochy v platnom územnom pláne hlavného 

mesta SR Bratislavy 

13) Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek 

14) Návrh na delegovanie členov rady školy pri ZŠ Kataríny Brúderovej za mestskú časť 

Bratislava-Vajnory 

15) Konanie (pokračovanie v konaní) Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Vajnory podľa  čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov 

16) Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Cyklotrasa Pri 

mlyne“ 

17) Návrh na schválenie základných bodov Partnerského modelu  spolupráce Mestskej časti 

Bratislava Vajnory so SZĽH / SZĽH Infra v oblasti rozvoja športovej hokejovej 

infraštruktúry vo Vajnoroch     

18) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dani 

z nehnuteľnosti     

19) Interpelácie poslancov 

20) Rôzne 

 

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

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

Zeman 

Ospravedlnení: Ing. Monika Debnárová   

Zapisovateľ: Ing. Tomáš Kulka 

Ďalej iba priezviská bez titulov. 

 

Overovatelia: Grebeči, Vajda  

Návrhová komisia: Molnárová,  

 

    

Hlasovanie za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:  

Prítomní:   7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman,  

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 
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Hlasovanie o programe zastupiteľstva (  

Prítomní:   7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman,  

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 
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K bodu 1 

 

Uznesenie č. 81/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

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:   7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman,  

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 2 

 

Uznesenie č. 82/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

Mestskej časti Bratislava- Vajnory 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej 

časti Bratislava- Vajnory 

Prítomní:   7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman,  

Menovité hlasovanie:   

Za:    6 Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  1 Fekete 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 3 

 

Uznesenie č. 83/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. 

4/2019 o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti 

Bratislava – Vajnory 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava- Vajnory č. 4/2019 o  poskytovaní 

finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory   

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    6 Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    1 Matej Zeman   

Zdržal sa:  1 Fekete 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 4 

 

Uznesenie č. 84/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

článku 48 – udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2písm. k) zákona o 

pobyte cudzincov 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ú h l a s í 

 
s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci článku 48 – 

udeľovanie súhlasov v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov bez pripomienok

   

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár,  

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  1 Vajda 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta  



Zápisnica z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 20. novembra  2019 (uznesenia) 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 85/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

dodatku Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb 

v znení VZN č. 5/2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

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

 
návrh všeobecne  závažného  nariadenia,  ktorým  sa  mení  všeobecne  závažné  nariadenie  hl.  

m. Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  2/2014 o úhradách  za  poskytovanie  sociálnych  služieb  

v znení všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  

č. 5/2019 bez pripomienok   

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0  

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 6 

 

Uznesenie č. 86/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

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 

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 – ostatné plochy vo výmere 18,2 m2, pod samostatne stojacou garážou, 

pre p. Karola Muchu, Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava, na obdobie od 01.01.2020 do 

31.12.2021. Výška nájmu za prenájom pozemkov pod samostatne stojacimi garážami pre 

nepodnikateľské subjekty predstavuje sumu 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 – ostatné plochy 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 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 



Zápisnica z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva – 20. novembra  2019 (uznesenia) 

 

K bodu 7 

 

Uznesenie č. 87/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

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 01.01.2020 do 31.12.2021. Výška nájmu za prenájom 

pozemkov s účelom využitia záhrady, záhradkárske osady – Vajnorské jazerá, predstavuje 

sumu 10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. 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 si prenajíma predmetné pozemky od mestskej časti od 

roku 2008 a má na nich umiestnenú vlastnú záhradnú chatku. 

 

  

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal    0 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 8 

 

Uznesenie č. 88/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy 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 – vodné plochy, 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 01.01.2020 do 31.12.2021. Výška nájmu za prenájom vodnej 

plochy za účelom výkonu rybárstva predstavuje sumu 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 – vodné plochy 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 a na týchto plochách zabezpečuje výkon rybárstva pre 

členov Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

  

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 9 

 

Uznesenie č. 89/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

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 01.01.2020 do 31.12.2020. Výška 

nájmu za prenájom pozemkov s účelom využitia záhrady, záhradkárske osady – Vajnorské 

jazerá, predstavuje sumu 10,00 EUR/m2/rok. Nájomná zmluva s p. Voštinárom bude 

podpísaná do 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 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 10 

 

Uznesenie č. 90/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

na zmenu ceny nájmu časti budovy so súpisným číslom 10119 

nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania reštaurácie 

pre spoločnosť Odyseus s.r.o. 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

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

žiadosť spoločnosti Odyseus s.r.o na zmenu ceny nájmu časti budovy so súpisným 

číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6 za účelom prevádzkovania 

reštaurácie na 1.000,- eur/mesiac s DPH 

B) s ú h l a s í 

s odpustením pohľadávky vzniknutej neuhradením rozdielu zvýšeného nájmu v roku 

2019 

C) ž i a d a  

starostu o uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 158/2017/NZ 

upravujúci cenu nájmu 

 

  

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 11 

 

Uznesenie č. 91/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh  

III. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019  

vykonanú rozpočtovým opatrením č. 29/2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

A. s ch v a ľ u je 

 
III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 vykonanú rozpočtovým 

opatrením č. 29/2019 
 

B. ž i a d a 
 

starostu zabezpečiť zapracovanie III. zmeny  rozpočtu na rok 2019 vykonanú rozpočtovým 

opatrením  

č. 29/2019 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení: 

 

A.1. - bežné príjmy vo výške     3.561.418,00 EUR 

A.2. - kapitálové príjmy vo výške         41.981,00 EUR 

C.1. – finančné operácie príjmové vo výške      236.319,00 EUR 

 

B.1. - bežné výdavky vo výške    3.258.440,00 EUR 

B.2. - kapitálové výdavky vo výške       252.333,00 EUR 

C.2. – finančné operácie výdavkové       328.945,00 EUR 

 

 

  

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    6 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    1 Matej Zeman    

Zdržal sa:  1 Fekete 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 12 

 

Uznesenie č. 92/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Aktualizácia podnetu  na zmenu funkčnej plochy v platnom územnom 

pláne hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s ú h l a s í 

 

s aktualizáciu podnetu č. VA/6 – urbanistická štúdia „Komplex občianskej vybavenosti 

Vajnory – Rybničná ulica“ a jej zaradením do zmien a doplnkov platného územného plánu hl. 

m. SR Bratislavy  

 

 

  

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman,  

Proti:    0    

Zdržal sa:  1 Matej Zeman 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 13 

 

Uznesenie č. 93/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

odvoláva  

 

člena redakčnej rady Vajnorských noviniek Mgr. Petra Chandogu 

 

volí 

 

za člena redakčnej rady Vajnorských noviniek: Mgr. Katarínu Blahovú 

 

 

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0  

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 14 

 

Uznesenie č. 94/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh na delegovanie členov rady školy pri ZŠ Kataríny Brúderovej za 

mestskú časť Bratislava-Vajnory 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

deleguje 

 

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

- z poslancov:    Ing. Soňa Molnárová, Marek Grebeči 

- zo zamestnancov mestskej časti:  Mgr. Ján Komara., Ing. Mária Poráziková   

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  1 Matej Zeman 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 15 

 

Uznesenie č. 95/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Konanie (pokračovanie v konaní) Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Vajnory podľa  čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

R O Z H O D N U T I E 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 

 
podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory v konaní vo veci ochrany 

verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy na základe 

zistení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 14. 02 .2019 voči Mag. 

iur. Matejovi Zemanovi, bytom Zbrody 17, Bratislava – Vajnory, poslancovi Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory, podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. na svojom zasadnutí dňa 20.11.2019 

  

rozhodlo takto: 

 

Mag. iur. Matej Zeman, bytom Zbrody 17, Bratislava – Vajnory, poslanec Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory tým, že nepodal písomne oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do dňa 10.01.2019 porušil povinnosť 

ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č.545/2005 Z. z.  Podľa čl. 9 ods. 10 

písm. a) a čl. 9 ods. 16 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov sa Mag. iur. Matejovi Zemanovi, bytom Zbrody 17, 

Bratislava – Vajnory, poslancovi Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory 

ukladá pokuta vo výške 10,50 eur. Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Vajnory je pokutu povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia na účet Mestskej časti Bratislava - Vajnory číslo SK72 0900 0000 0001 

7687 3163 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., variabilný symbol 222, konštantný symbol 

0058. 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 14.02.2019 na svojom zasadnutí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory 

preverovala či poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory podali v 

lehote stanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
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pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Komisia zistila, že poslanec 

Mag. iur. Matej Zeman nepodal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov. Lehota na podanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

vypršala dňa 10.01.2019.  

Na základe zistených skutočností považuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 

Vajnory za preukázané, že poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Vajnory Mag. iur. Matej Zeman porušil lehotu uvedenú v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z.. Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie, že poslanec miestneho zastupiteľstva 

nepodal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do dňa 10.01.2019, 

t.j. do lehoty uvedenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z..  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vajnory uložilo poslancovi povinnosť 

zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) vo výške mesačného platu poslanca za porušenie 

povinnosti podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

 

Poučenie: 

 

Proti rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva o uložení pokuty môže poslanec Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory podať návrh na jeho preskúmanie na 

Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa čl. 10 

ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia má 

odkladný účinok.  

 

 

 

 

 

 

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman 

Proti:    0     

Zdržal sa:  1 Matej Zeman 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 16 

 

Uznesenie č. 96/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu  

"Cyklotrasa Pri mlyne " 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e  

 

A.1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Pri mlyne“ v rámci 

výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 Integrovaného regionálneho operačného programu 

2014–2020, Prioritná os č.1, „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom Bratislavy a platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 

2015 – 2024; 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskej časti Bratislava - Vajnory v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci;  

  

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

výške 23.000  EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

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

Bratislava - Vajnory. 

 

 

 

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  1 Fekete 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 17 

 

Uznesenie č. 97/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh  

na schválenie základných bodov Partnerského modelu  spolupráce Mestskej 

časti Bratislava Vajnory so SZĽH / SZĽH Infra v oblasti rozvoja športovej 

hokejovej infraštruktúry vo Vajnoroch. 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s ú h l a s í 

s predloženými bodmi partnerského modelu spolupráce mestskej časti Bratislava-

Vajnory a budúcim prevádzkovateľom SZĽH / SZĽH Infra (Športová hokejová 

infraštruktúra vo Vajnoroch) 

 

B. ž i a d a  

starostu  vyvolať  rokovanie  so SZĽH  o ďalšej  spolupráci vo veci Projektu -  

Športová hokejová infraštruktúra vo Vajnoroch 

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    7 Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    1 Fekete    

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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K bodu 18 

 

Uznesenie č. 98/2019 

zo dňa 20. novembra 2019 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

 

s c h v a ľ u j e 

 

pripomienky k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:   8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Menovité hlasovanie:   

Za:    8 Fekete, Grebeči, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Vajda, 

Marián Zeman, Matej Zeman 

Proti:    0    

Zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

                                                                               _____________________ 

                                                                                     Ing. Michal Vlček v.r. 

                                                                                          starosta 
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Overovatelia:  

 

Marek Grebeči,     _____________________ 

 

Róbert Vajda      _____________________ 

  


