
Zápis zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské 
aktivity MZ Bratislava – Lamač zo dňa 22.03.2022 online (17.15 – 18.10) 

 
 
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: 
Martina Krúpová MSc., podpredseda,  
Ing. Beata Balaž Siváková, 
 
Neospravedlnení:  
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač  

A. Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2022 
B. Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 2022 

3. Nakladanie s majetkom 
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č.11 

v Bratislave - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. 
Lamač, na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska 

B. Občianske združenie – Rybička – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov č. 10-80 o výmere 93,86 m2 (Spoločenské centrum Lamač) v bytovom 
dome so súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. 8, situovanom na pozemku 
parc. č. 481/30, k. ú. Lamač 

4. Dotačné schémy mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 2022 – informácia 
o podaných žiadostiach 

5. Plán verejných obstarávaní a investičných aktivít mestskej časti Bratislava - Lamač 
na rok 2022 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 
obyvateľov (mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na 
územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 
Ukrajiny) 

7. Rôzne 
8. Záver 
                                                  

 
 
 
 
 



1. Otvorenie 
 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov 

komisie a následne predniesla návrh programu rokovania. 

 
2. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač  

 
A Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2022 
 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- Absentuje na čo budú finančné prostriedky využité 

 
B Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 2022 
 
 

Komisia hlasovala za schválenie predloženého návrhu 1. úpravy rozpočtu: 
Hlasovanie Členovia komisie 
Za - 

Proti Mgr. Petronela Klačanská PhD. 
Ing. Anna Habdáková, 
Mária Horecká,  
Mgr. Petra Urbanová 
RNDr. Ján Mazák, PhD. 
Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová 

Zdržal sa  
Nehlasoval  
Neprítomný v čase hlasovania:  
Pripomienky: - Absentuje informácia na čo budú 

použité finančné prostriedky, 
- Komisia sa uzniesla, že investícia do 

sanácie budov zbrojnice a pošty je 
dôležitejšia, lebo v budúcnosti môže 
vyvolať vyššie výdavky ako investícia 
do rekonštrukcie ulice Zlatohorská 

 
3. Nakladanie s majetkom 

 
A Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č.11 

v Bratislave - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. 
Lamač, na účely vybudovania a užívania kontajnerového stojiska 

 
Komisia hlasovala za schválenie výšky nájmu v zmysle VZN č. 6/2017: 
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:  

 
 
B Občianske združenie – Rybička – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových 

priestorov č. 10-80 o výmere 93,86 m2 (Spoločenské centrum Lamač) 
v bytovom dome so súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. 8, situovanom na 
pozemku parc. č. 481/30, k. ú. Lamač 

 
Komisia hlasovala za schválenie výšky nájmu v zmysle VZN č. 6/2017 a za predĺženie 
nájmu do 31.08.2023: 
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: - Priestor bol pred pandémiou využívaný 

rôznymi subjektmi, z uvedeného 
dôvodu nechce Komisia viazať nájom 
len na 1 subjekt na dlhé obdobie 5 – 10 
rokov ako žiada žiadateľ. 

 
 

4. Dotačné schémy mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 2022 – informácia 
o podaných žiadostiach 
 

Komisia berie na vedomie: bez pripomienok 

 
5. Plán verejných obstarávaní a investičných aktivít mestskej časti Bratislava - 

Lamač na rok 2022 
 
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- Tabuľka VO nie je aktuálna, nie sú tam dostatočne evidované zmeny, ktoré v čase 
nastávajú a ani dôvody tejto zmeny (zdržanie dodávateľa, rozhodnutie starostu 
nekonať a pod.) 



 
 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 
obyvateľov (mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov 
na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 
Ukrajiny) 
 
 

Pripomienky Komisie: 

Členovia komisie žiadajú zodpovedať nižšie položené otázky zodpovednými zamestnancami 
MÚ a následne po zodpovedaní otázok sa vyjadrí k bodu hlasovaním formou per rollam. 
 

1. Aké boli doteraz výdavky na Ukrajincov? 
2. Z akého programu rozpočtu sa budú vyplácať tieto príspevky? 
3. Ako je legislatívne ošetrené, že poskytnutie tohto príspevku nepripraví utečencov 

o dávku v hmotnej núdzi? 
4. Aký je vyčlenený rozpočet na príspevok na tento rok? 
5. Aký rozsah vyplácania príspevku sa predpokladá? 
6. Je informácia, či štát bude sanovať nejaké výdavky na utečencov? 

 
 
 

 
 

7. Rôzne 
8. Záver 

P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť na komisii. 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. et Mgr.  Hana Ifková 
 
Overila : Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.  – predseda KFLaPA  
 


