
Zápis zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské 

aktivity MZ Bratislava – Lamač zo dňa 13.09.2022 online (17.15 – 18.45) 

 

 
Prítomní: 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD., predseda,  

Ing. Anna Habdáková,  

Mária Horecká,  

RNDr. Ján Mazák, PhD.,  

Mgr. Petra Urbanová, 

Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová, 

Mgr. et Mgr. Hana Ifková – tajomník 

 

Ospravedlnení: 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, 

Ing. Beata Balaž Siváková 

 

Neospravedlnení:  

Martina Krúpová MSc., podpredseda 

 

Hostia: 

Ing. Andrej Bachár 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozpočet 

 A. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 

 B. Rozpočtové opatrenie 

 C. Rozpočtový harmonogram 

3. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022  

4. Vesedent s. r. o. – žiadosť o pokračovanie nájmu nebytových priestorov – stavba so 

súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač) 

5. Energy Services Slovakia a.s. a Finance Corporation a.s. – návrh usporiadania 

vzťahov vo veci užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11, situovanej na 

na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k.ú. Lamač za účelom riešenia krízovej 

situácie, ako aj zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti, v nadväznosti na 

Uznesenie vlády SR č. 142 zo dňa 26.02.2022, ktorým bola na území Slovenskej 

republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na 

území Ukrajiny, formou poskytnutia humanitárnej pomoci cudzincom 

6. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-

Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa: HILARY, s.r.o. – žiadosť o nájom 

časti pozemku – areál Pod násypom 19 

7. Rôzne 

8. Záver 

                                                  

 

 

 



 

 

1. Otvorenie 

 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov 

komisie, hosťa a následne predniesla návrh programu rokovania. 

 

2. Rozpočet  

 

A Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Komisia súhlasí s navýšením stravného, ale nesúhlasí aby boli na tento účel presunuté 

financie vyčlenené na školenia pre učiteľov. Komisia navrhuje, aby boli financie presunuté 

z inej rozpočtovej kapitoly. 

 

B Rozpočtové opatrenie 

 

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- Komisia žiada kontrolóra, aby skontroloval presuny výdavkov, ktoré vznikli, či boli 

splnené zákonné podmienky. 

 

 

C Rozpočtový harmonogram 

 

Komisia diskutovala o predloženom rozpočtovom harmonograme a nesúhlasí s tým, aby 

MČ išla do rozpočtového provizória plánovane. Komisia navrhuje rozpočet schváliť 

najneskôr v mesiaci december/január. 

 

 

3. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 

2022  

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- Pri niektorých VO nie sú aktuálne informácie a pri niektorých VO, ktoré sú už 

ukončené sú niektoré informácie nadbytočne uvádzané (čo komisia víta, ale nie na 

úkor absentujúcich informácií). 

 

 

 

 



4. Vesedent s. r. o. – žiadosť o pokračovanie nájmu nebytových priestorov – stavba so 

súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač) 

 

Komisia sa k predmetnej žiadosti nevie vyjadriť ani pozitívne ani negatívne, nakoľko už 

nie je voľný priestor. Komisia zároveň dodáva, že pred posledným zasadnutím komisie a MZ 

boli poslanci a následne členovia komisií starostom informovaní, že zmeny v rámci 

priestorových presunov v Zdravotnom stredisku medzi jednotlivými záujemcami boli 

prekonzultované. Je evidentné, že to so všetkými žiadateľmi prekonzultované nebolo, a je 

viac ako nepríjemné pre členov komisie sa dostať do takejto situácie vďaka nekorektným 

informáciám. 

 

 

5. Energy Services Slovakia a.s. a Finance Corporation a.s. – návrh usporiadania 

vzťahov vo veci užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11, situovanej na 

na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k.ú. Lamač za účelom riešenia krízovej 

situácie, ako aj zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti, v nadväznosti na 

Uznesenie vlády SR č. 142 zo dňa 26.02.2022, ktorým bola na území Slovenskej 

republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na 

území Ukrajiny, formou poskytnutia humanitárnej pomoci cudzincom 

 

 

Komisia hlasovala za neodpustenie pokuty: 

Hlasovanie Členovia komisie 

Za Mgr. Petronela Klačanská PhD. 

Ing. Anna Habdáková, 

Mária Horecká,  

Mgr. Petra Urbanová 

RNDr. Ján Mazák, PhD. 

Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová 

Proti - 

Zdržal sa  

Nehlasoval  

Neprítomný v čase hlasovania:  

Pripomienky: - Komisia navrhuje vysporiadať nájomnú 

zmluvu so spoločnosťou Energy 

Services Slovakia a.s. a taktiež 

vysporiadať všetky zmluvné vzťahy 

s novým nájomcom a uzatvoriť zmluvu 

o spolupráci za refakturáciu energií. 

 

 

 

 

 

 



6. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-

Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa: HILARY, s.r.o. – žiadosť o nájom 

časti pozemku – areál Pod násypom 19  
 

Komisia hlasovala za presun veľkokapacitného kontajnera určeného na zber papiera z 

priestoru Malokarpatského námestia do areálu Zberného miesta Pod násypom 19: 

Hlasovanie Členovia komisie 

Za Mgr. Petronela Klačanská PhD. 

Ing. Anna Habdáková, 

Mária Horecká,  

Mgr. Petra Urbanová 

RNDr. Ján Mazák, PhD. 

Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová 

Proti - 

Zdržal sa  

Nehlasoval  

Neprítomný v čase hlasovania:  

Pripomienky: - Komisia žiada prioritne vysporiadať 

zmluvné vzťahy za posledného 2 a ¾ 

roka a až následne vyriešiť 

nájom/presun na ďalšie obdobie. 

 

 

 

 

7. Rôzne 

8. Záver 

P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť na komisii, za ich štvorročnú prácu 

v komisii a následne sa členmi komisie rozlúčila. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. et Mgr.  Hana Ifková 

 

Overila : Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.  – predseda KFLaPA  

 


