
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

09.07.2020 

 

 

Prítomní: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, MSc. 

Martina Krúpová 

Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Ing. Andrej Bachár – kontrolór, 

Mgr. Tomáš Pénzeš, Ing. Miroslav Širgel, Mgr. Tomáš Baran 

Ospravedlnení: 2 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 

Neprítomní: 0 

Prítomní hostia: Igor Polakovič, JUDr. Peter Šrobár 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

2. Návrh programu 

3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Lamač 

4. Správa o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2019 

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 09.07.2020 

6. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 

7. Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2019 

8. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a VZN o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy 

9. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava – Lamač k otázke úpravy výšky nájomného vo vzťahu k nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava - Lamač v nadväznosti na opatrenia vo veci zamedzenia šírenia 

vírusového ochorenia COVID-19 

10. Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 

11. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky - Transparentný účet sv. Rozália  

12. Informatívne správy (A. Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava - Lamač, B. Informatívna správa 

o vydaní nového Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, C. Informatívna správa k 

uzneseniu č. 42/2020/VIII, D. Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava - Lamač)  

13. Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.) 

14. Interpelácie poslancov 

15. Záver          

                          

 

K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

 
Starosta otvoril zasadnutie MZ, privítal poslancov, kolegov a všetkých prítomných.  

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Stanislava Babica, Petronelu Klačanskú 

Ako overovateľov zápisnice navrhol: Martinu Krúpovú, Veroniku Hagovskú 

Starosta ako spracovateľa uznesení určil Tomáša Pénzeša a ako spracovateľa zápisnice Tomáša Barana.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislav Babic 

2. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok 

           

 

B. volí  

        za overovateľov zápisnice: 

 1. Martina Krúpová 

 2. Veronika Hagovská 

- bez pripomienok 
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O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

 

K bodu 2 – Návrh programu 

 

Starosta uviedol, že program bude prerokovaný tak, ako bol poslancom doručený v pozvánke.  

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 03.07.2020 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 4 – Správa o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2019 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojila Martina Krúpová.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

správu o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2019. 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
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K bodu 5 - Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 09.07.2020 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská a Petronela Klačanská.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 09.07.2020 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

B. berie na vedomie  

splnené uznesenia č. 93/2019/VIII v časti B, 11/2020/VIII, 29/2020/VIII, 30/2020/VIII, 31/2020/VIII, 32/2020/VIII, 33/2020/VIII, 

34/2020/VIII, 35/2020/VIII v časti A1, A2, A3, B2 a C, 36/2020/VIII, 37/2020/VIII, 38/2020/VIII, 39/2020/VIII, 40/2020/VIII, 

41/2020/VIII, 42/2020/VIII, 45/2020/VIII, 46/2020/VIII, 47/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

C. vyraďuje zo sledovania 

splnené uznesenia č. 93/2019/VIII v časti B, 11/2020/VIII, 29/2020/VIII, 30/2020/VIII, 31/2020/VIII, 32/2020/VIII, 33/2020/VIII, 

34/2020/VIII, 35/2020/VIII v časti A1, A2, A3, B2 a C, 36/2020/VIII, 37/2020/VIII, 38/2020/VIII, 39/2020/VIII, 40/2020/VIII, 

41/2020/VIII, 42/2020/VIII, 45/2020/VIII, 46/2020/VIII, 47/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

D. mení 

uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač č. 35/2020/VIII zo dňa 09.06.2020 v časti B1 nasledovne  

 

„B1. schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov o výmere 59,07 m2 v budove so súp. č. 1128 (Dom Služieb), evidovanej Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 495, k. ú.: Lamač, obec: BA – 

m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenej protokolom č. 26/96 

zo dňa 19.11.1996 do správy mestskej časti, žiadateľovi: Omia, s. r. o., IČO: 47 314 711, so sídlom Malokarpatské nám. 3, 841 03 

Bratislava, za nájomné vo výške 196,90 EUR/mesiac na dobu určitú – od 06.07.2020 do 30.06.2023“ 

- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 
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Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 6 – Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojili Petronela Klačanská a Stanislav Babic.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

 

K bodu 7 – Návrh na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2019 

 

Do diskusie sa z poslancov prihlásili Petronela Klačanská a Matúš Harmaňoš a zároveň sa zapojil aj kontrolór. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2019 

- bez pripomienok  

 

B. berie na vedomie 

stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2019 

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 
1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Lamač: bez výhrad 

2. záverečný účet za rok 2019: bez výhrad 

Rozpis rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

Bežné príjmy spolu                                                                                        4 051 923,09 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                                                     3 693 322,85 EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                                                       44  062,00 EUR 

Kapitálové výdavky spolu                                                                                  614 079,69 EUR 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                        -128 910,77 EUR 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané účel. fin. prostriedky za rok 2019)          -192 311,48 EUR 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                       -321 222,25 EUR 

Príjmové finančné operácie                                                                                633  241,93 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                                                              86 785,45 EUR 

Rozdiel finančných operácií                                                                               546  456,48 EUR 

Príjmy spolu                                                                                                    4 811 733,70 EUR 

Výdavky spolu                                                                                                4  394 187,99 EUR 

Hospodárenie mestskej časti                                                                              417 545,71 EUR 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ                                                      -192 311,48 EUR 

Výsledok hospodárenia                                                                                    
3. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 0,00 EUR.  

Tvorba rezervného fondu za rok 2019 je vo výške 0,00 EUR 

- bez pripomienok  

 

D1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

použitie zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2019  nasledovne: 

a) sumu 33 190,21 EUR zapojiť do rozpočtu mestskej časti ako rezervu na prebiehajúce a hroziace súdne spory 

b) sumu 193 253,96 EUR zapojiť do rozpočtu mestskej časti ako kapitálový výdaj 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

D2. schvaľuje 

použitie zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2019  nasledovne: 

a) sumu 33 190,21 EUR zapojiť do rozpočtu mestskej časti ako rezervu na prebiehajúce a hroziace súdne spory 

b) sumu 193 253,96 EUR prijať do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač 
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- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu ako celku vzťahujúci sa na písmeno A hlasovať.  

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 8 – Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a VZN o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Do diskusie sa zapojil mestský poslanec Igor Polakovič.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

- bez pripomienok 

 

B. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 9 – Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava – Lamač k otázke úpravy výšky nájomného vo vzťahu k nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava - Lamač v nadväznosti na opatrenia vo veci zamedzenia šírenia 

vírusového ochorenia COVID-19 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojila Martina Krúpová.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

žiadosti nájomcov bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti o úpravu nájomného, ktoré boli 

doručené mestskej časti ku dňu spracovania materiálov na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

B. nesúhlasí 

s úpravou výšky nájomného v znení tohto bodu. V súvislosti s podporou smerujúcou k prevádzkovateľom obchodu a služieb ukladá 

starostovi MČ BA – Lamač prijať opatrenia na riešenie technických otázok súvisiacich s nehnuteľnosťami, v ktorých dochádza 

k prevádzkovaniu obchodu a služieb za účelom zvýšenia kvality prostredia prevádzkových priestorov. 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

zľavu z nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva znemožnené uzavretím predmetu nájmu, vo výške 

............... % z dohodnutej sumy nájmu  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

B2. schvaľuje – NEPRIJATÉ 

úhradu nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva znemožnené uzavretím predmetu nájmu formou 

splátkového kalendára; nájomcovia sú povinní uhradiť zostávajúce nájomné vo výške .............. % zo sumy nájomného v ....... 

rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa príslušného 
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kalendárneho mesiaca, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti 

so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

B3. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

odklad platby nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr 

od 1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva znemožnené uzavretím predmetu nájmu; nájomcovia 

sú povinní uhradiť nájomné za obdobie sťaženého užívania formou splátkového kalendára v ....... rovnomerných mesačných splátkach 

na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, počínajúc 

kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením vírusového ochorenia 

COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

C1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

zľavu z nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl alebo školských zariadení alebo 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach, vo výške .......... % z dohodnutej sumy nájmu  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

C2. schvaľuje - NERIJATÉ 

úhradu nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl alebo školských zariadení alebo 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských 

zariadeniach formou splátkového kalendára; nájomcovia sú povinní uhradiť zostávajúce nájomné vo výške .......... % zo sumy 

nájomného v ....... rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia 

v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

C3. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

odklad platby nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr 

od 1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva znemožnené prerušením vyučovania na školách 

a v školských zariadeniach; nájomcovia sú povinní uhradiť nájomné za obdobie sťaženého užívania formou splátkového kalendára v 

....... rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti 

so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

D1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

zľavu z nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti 

v predmete nájmu, vo výške ............... % z dohodnutej sumy nájmu  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

D2. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

úhradu nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr od 

1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 

COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti 

v predmete nájmu formou splátkového kalendára; nájomcovia sú povinní uhradiť zostávajúce nájomné vo výške .............. % zo sumy 

nájomného v ....... rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia 

v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

D3. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

odklad platby nájomného za nájom nebytových priestorov nájomcom nebytových priestorov, ktorí užívajú nebytové priestory najneskôr 

od 1. februára 2020 a ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia vírusového ochorenia 
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COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti 

v predmete nájmu; nájomcovia sú povinní uhradiť nájomné za obdobie sťaženého užívania formou splátkového kalendára v ....... 

rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet prenajímateľa poukazovaných vždy najneskôr do 15-teho dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcom po mesiaci, ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti 

so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na území SR 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok 

 

E1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

zľavu z nájomného za nájom bytov, nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 2046 na ulici Heyrovského 2, postavenej na pozemku 

registra „C“ parc. č. 547, evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 728, k. ú.: Lamač, 

obec: BA – m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorých vlastníkom je Mestská časť Bratislava - Lamač, žiadateľom: Veronika 

Kastlerová, Marcel Polyák, Dagmar Berešová, Mgr. art. Peter Filo, Marcel Jakubovič, Zuzana Macháčková, Martin Hodosi a Jana 

Sokolová, vo výške ....................... % z dohodnutej sumy nájmu  

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

E2. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

odklad platby nájomného za nájom bytov, nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 2046 na ulici Heyrovského 2, postavenej na pozemku 

registra „C“ parc. č. 547, evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 728, k. ú.: Lamač, 

obec: BA – m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorých vlastníkom je Mestská časť Bratislava - Lamač, žiadateľom: Veronika 

Kastlerová, Marcel Polyák, Dagmar Berešová, Mgr. art. Peter Filo, Marcel Jakubovič, Zuzana Macháčková, Martin Hodosi a Jana 

Sokolová na dobu ..................................................  

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

Odchod Stanislav Babic v čase o 11:16 

Príchod Stanislav Babic v čase o 11:18 

 

K bodu 10 – Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. odvoláva 

Alenu Hrdličkovú z funkcie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 

03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

B. odvoláva 

Alenu Hrdličkovú z funkcie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava 

s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 

Mgr. et Mgr. Hanu Ifkovú za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 

03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

D. schvaľuje 

Mgr. et Mgr. Hanu Ifkovú za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 

Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 11 - Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – Transparentný účet sv. Rozália 
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Do diskusie sa zapojili poslanci Martina Krúpová, Matúš Harmaňoš a Petronela Klačanská a mestský poslanec Igor Polakovič. 

 

Rokovanie o bode bolo v čase 11:50 prerušené. 

 

K bodu 13 - Rôzne 

 

Z občanov sa do diskusie k bodu prihlásili Valentín Magdolen, Daniel Valentovič, J. Nedvědová a I. Valachová.  

 

Z poslancov sa do diskusie zapojil Matúš Harmaňoš.  

 

Odchod Martina Krúpová v čase o 11:50. 

Príchod Martina Krúpová v čase o 11:56. 

Odchod Veronika Hagovská v čase o 12:14. 

Príchod Veronika Hagovská v čase o 12:17. 

 

Starosta vyhlásil od 12:20 h. do 12:35 h. pracovnú prestávku.  

 

K bodu 11 - Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – Transparentný účet sv. Rozália - POKRAČOVANIE 

 

Rokovanie o bode 11 pokračovalo v čase o 12:37. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 5 ods.1 

písm. e) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet sv. Rozália“ 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nasledovné podmienky konania zbierky: 

   B1. účel konania 

- obnova nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnka sv. Rozálie 

   - bez pripomienok 

   B2. spôsob konania 

- zaslaním finančných prostriedkov na účet mestskej časti Bratislava - Lamač, vedený v banke VÚB a. s., IBAN SK62 0200 

0000 0043 1419 5857 (ďalej len „účet“); do správy pre príjemcu uvedie prispievateľ meno a priezvisko (fyzická osoba), 

alebo obchodné meno/názov (právnická osoba) alebo 

- poukázaním finančných prostriedkov do pokladne Klientskeho centra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 

alebo 

- na základe konzultácie s príslušnými subjektami verejnej a štátnej správy zvážiť aj iné spôsoby konania zbierky napríklad 

vložením hotovosti do prenosných schránok označených „Transparentný účet sv. Rozália“ a to na kultúrnych, športových a 

iných spoločenských podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou Bratislava – Lamač alebo 

prostredníctvom subjektov tretieho sektora 

   - bez pripomienok 

   B3. dobu konania 

- od 10.07.2020 do 31.12.2021 

   - bez pripomienok 

   B4. spôsob kontroly  

- prijatých a použitých finančných prostriedkov prostredníctvom pravidelného zverejňovania pohybov na účte na adrese 

webového sídla mestskej časti Bratislava – Lamač a zverejnením vyúčtovania použitých finančných prostriedkov na úradnej 

tabuli, adrese webového sídla mestskej časti Bratislava – Lamač (www.lamac.sk) a zverejnením informácií v magazíne 

mestskej časti Bratislava – Lamač Lamačan; mestská časť Bratislava – Lamač je oprávnená použiť získané finančné 

prostriedky na uvedený účel z dobrovoľnej zbierky priebežne; použitie finančných prostriedkov podlieha kontrole zo strany 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

   - bez pripomienok 

 

 

K bodu 12A - Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Do diskusie sa z občanov zapojila Alexandra Kriššová. 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

http://www.lamac.sk/
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 12B - Informatívna správa o vydaní nového Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 

Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

 

informatívnu správu o vydaní nového Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 12C - Informatívna správa k uzneseniu č. 42/2020/VIII 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu k uzneseniu č. 42/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 12D - Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o  výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 – Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

 

K bodu 14 – Interpelácie poslancov 

 

Žiaden z poslancov nepodal interpeláciu. 

 

 

K bodu 15 – Záver 

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť, pracovníkom miestneho úradu za prípravu a technické zabezpečenie, rozlúčil sa 

s verejnosťou sledujúcou prenos a poprial všetkým príjemný zvyšok dňa.  
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

MSc. Martina Krúpová v. r.         

poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač                                      

    

 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.         

poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač                                            

 

 

 

 

 

 

•  •  • 

 

   

 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.         

prednostka MÚ Bratislava Lamač                               

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.          

starosta MČ Bratislava – Lamač                

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Tomáš Baran 

 

 

 

 

 


