
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 25.09.2020 

 

 
POZVÁNKA  

na 16. zasadnutie   
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 01. októbra 2020 (štvrtok) o 10.00 h. 
      vo veľkej zasadacej miestnosti budovy kina na Malokarpatskom námestí č. 3  

v Bratislave 

 
  

Návrh programu: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
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 výdavkov súvisiacich s obdobím COVID-19 
5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 01.10.2020 
6. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 
7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach 

prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 
07.02.2019 a VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019. 

9. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k VZN o ochrannom pásme 
pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

10. Ľubomil Mišovič – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k časti pozemku reg. „C“ parc. č. 488, 
k. ú. Lamač o výmere 27,93 m2, ako aj časti budovy so súp. č. 6818 a nebytových priestorov 
o výmere 4,14 m2, nachádzajúcich sa na pozemku reg. „C“ parc. č. 488, k. ú. Lamač z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

11. Bory a.s. – návrh na odpredaj pozemku reg. „E“ KN parc. č. 2761, o výmere 4956 m2, 
spoluvlastnícky podiel ½, k. ú. Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

12. Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania národnej 
kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Bratislava-
Lamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou Bratislava 

13. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov:  
A. Veronika Kastlerová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 5 

nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. 
č. 547, k. ú. Lamač, o celkovej výmere 61,10 m² 

B.  Marcel Polyák - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 7 nachádzajúceho 
sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, 
o celkovej výmere 69,10 m² 

14.  Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s revitalizáciou časti Malokarpatského námestia 
15.  Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom: „Rozšírenie kapacít ZŠ, Malokarpatské 

nám.1, Bratislava – areál ZŠ“  
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16. Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s revitalizáciou detského ihriska situovanom na časti 
pozemku reg. „C“ parc. č. 481/4, k. ú. Lamač  

17. Informatívne správy: 
A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace máj až júl 2020  
B. o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava - Lamač  
C. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač  
D. o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Lamač k 31.07.2020  
E. o Monitorovacej správe za 1. polrok 2020 
F. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava-Lamač  

18. Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.) 
19. Interpelácie poslancov 
20. Záver          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
Upozornenie   

 
V zmysle Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava pri ohrození verejného 
zdravia č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.9.2020, je pri konaní zasadnutí a schôdzí orgánov územnej 
samosprávy uložená povinnosť nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch 
orgánov územnej samosprávy. 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


