
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 63/2020/VIII – č. 84/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 01.10.2020 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Uznesenie č. 63/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Veronika Hagovská 

2. Pavol Čech 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Radoslav Olekšák  

 2. Matúš Harmaňoš 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 64/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 25.09.2020 

- s pripomienkami: vypúšťajú sa body 11 a 12 

 

Uznesenie č. 65/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k úvodnému slovu starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti 

Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

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  

 

Uznesenie č. 66/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k stanovisku k správe o výsledku kontroly výdavkov súvisiacich s obdobím COVID-19 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

správu o výsledku kontroly výdavkov súvisiacich s obdobím COVID-19 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 67/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 

platných k 01.10.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 



A. berie na vedomie 

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

k 01.10.2020 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 47/2019/VIII, 144/2019/VIII, 48/2020/VIII, 49/2020/VIII, 50/2020/VIII, 

51/2020/VIII, 52/2020/VIII, 53/2020/VIII, 54/2020/VIII, 55/2020/VIII, 56/2020/VIII, 

57/2020/VIII, 58/2020/VIII, 59/2020/VIII, 60/2020/VIII, 61/2020/VIII, 62/2020/VIII 

- s pripomienkami 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 47/2019/VIII, 144/2019/VIII, 48/2020/VIII, 49/2020/VIII, 50/2020/VIII, 

51/2020/VIII, 52/2020/VIII, 53/2020/VIII, 54/2020/VIII, 55/2020/VIII, 56/2020/VIII, 

57/2020/VIII, 58/2020/VIII, 59/2020/VIII, 60/2020/VIII, 61/2020/VIII, 62/2020/VIII 

- s pripomienkami 

 

D. mení 

uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač č. 17/2020/VIII zo dňa 

22.04.2020 v častiach B1 a C1 nasledovne: 

 

„B1. súhlasí so zmenou v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

zaradením Elokovaného pracoviska Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava 

v lokalite Bory nachádzajúceho sa v budove a časti pozemkov, na ul. Milana Šimečku 

(predbežný názov ulice), Bratislava, od 01.09.2021, pričom stravovanie bude 

zabezpečené v Školskej jedálni, v budove nachádzajúcej sa na ul. Milana Šimečku, 

Bratislava, ktorá bude samostatným subjektom.“ 

 

C1. súhlasí so zaradením do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

Školskej jedálne, subjektu bez právnej subjektivity, v budove, nachádzajúcej sa na ul. 

Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava, ktorá bude zabezpečovať 

stravovanie pre Elokované pracovisko Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava, 

nachádzajúcej sa na ul.  Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava od 

01.09.2021“ 



- s pripomienkami: z textu uznesenia sa vypúšťajú slová: „(predbežný názov ulice)“ 

 

E. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o zabezpečenie doplnenia detailov „popis plnenia“ 

v tabuľke k správe o plnení uznesení ku všetkým uzneseniam v tabuľke. Obsah detailov v stĺpci 

„popis plnenia“ má byť čo najviac aktuálny a presný. 

- bez pripomienok 

 

F. žiada 

o preskúmanie možnosti vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva podľa § 30 ods. 3 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady pre reklamné stavby na pozemkoch mestskej časti Bratislava – 

Lamač alebo na pozemkoch zverených do správy mestskej časti bez platnej nájomnej zmluvy 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 68/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k priebežnému vyhodnoteniu Plánu verejných obstarávaní investičných akcií  

v roku 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 69/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 



A. schvaľuje 

3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2020 nasledovne: 

       

Príjmy bežného rozpočtu  4 876 176 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 944 017 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  372 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 228 545 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  999 485 EUR 

Výdavkové finančné operácie  74 520 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 579 EUR 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje  

prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci (pôžičky) poskytnutej Ministerstvom financií 

SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 a to 

v maximálnej výške 70 213,- EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19 

- bez pripomienok 

 

B2. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač v termíne do 31.01.2021 o predloženie použitia 

bezúročnej finančnej výpomoci mestskej časti Bratislava – Lamač a to formou spracovaného 

materiálu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

B3. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač v predmetnej veci konať 

- bez pripomienok 

 

C1. schvaľuje 



Dodatok č. 1 k sadzobníku cien krátkodobých nájmov hnuteľného majetku a nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy 

- s pripomienkami: s účinnosťou dodatku do 31.12.2020 

 

C2. žiada 

dopracovať do návrhu Dodatku č. 1 k Sadzobníku cien krátkodobých nájmov hnuteľného 

majetku a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku 

zvereného jej do správy kompetenciu starostu mestskej časti v odôvodnených prípadoch znížiť 

sadzbu nájomného za krátkodobý nájom športovej haly  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 70/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

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 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia 

č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti 

Bratislava – Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 71/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 



k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska k VZN o 

ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme 

pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy 

- s pripomienkami: v § 3 písm. f) vypustiť slovo „nadmerné“ 

 

Uznesenie č. 72/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k žiadosti Ľubomila Mišoviča 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

prenájom časti stavby – budovy obchodu a služieb so súp. č. 6818, vchod Malokarpatské nám. 

17C, postavenej na pozemku parc. č. 488/3 o výmere 27,93 m2, evidovanej katastrálnym 

odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, 

okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Lamač, za nájomné vo 

výške 698,25,- EUR/rok na dobu určitú – od 01.07.2020 do 30.06.2022 na účely 

prevádzkovania obchodu s ovocím a zeleninou a časti stavby so súp. č. 6819, vchod 

Malokarpatské nám. 19A, postavenej na pozemku parc. č. 488/4 o výmere 4,14 m2,  evidovanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. 

č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Lamač, za 

nájomné vo výške 62,10 EUR/rok na dobu určitú – od 01.07.2020 do 30.06.2022 z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, na účely prevádzkovania skladu, žiadateľovi: Ľubomil Mišovič, 

IČO: 45 686 246, so sídlom Saratovská 2346/17, 841 02 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

B. konštatuje, 



že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako nájomca predmetných 

nebytových priestorov prevádzkuje obchod s ovocím a zeleninou, ako aj s ďalším 

potravinovým či nepotravinovým tovarom, čím poskytuje službu, ktorá svojím charakterom a 

zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na Malokarpatskom námestí, a súčasne dodržal 

všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 73/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k žiadostiam 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom obecného bytu č. 5 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici         

č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 3866 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 61,10 m² za cenu 41,- 

EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 2.505,10 EUR na dobu určitú do 

30.10.2023 a to Veronike Kastlerovej, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nájom obecného bytu č. 7 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici         

č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 3866 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 69,10 m² za cenu 41,- 

EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 2.833,10 EUR na dobu určitú do 

30.10.2023 a to Marcelovi Polyákovi, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 



starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o vyčlenenie bytu č. 1 na prízemí bytového domu so 

súp. č. 2072 na Studenohorskej ulici, vchod č. 16, na sociálny byt, s účinnosťou od 01.11.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 74/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s revitalizáciou časti                     

Malokarpatského námestia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

aktuálny stav a postup pri riešení revitalizácie častí Malokarpatského námestia 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 75/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s projektom: „Rozšírenie kapacít ZŠ, 

Malokarpatské nám.1, Bratislava – areál ZŠ“ 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

aktuálny stav a postup pri riešení projektu „Rozšírenie kapacít ZŠ, Malokarpatské nám. 1, 

Bratislava – areál ZŠ“ 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 76/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s revitalizáciou detského ihriska situovanom na 

časti pozemku reg. „C“ parc. č. 481/4, k. ú. Lamač  

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. berie na vedomie 

aktuálny stav a postup v súvislosti s revitalizáciou detského ihriska situovanom na časti 

pozemku reg. „C“ parc. č. 481/4, k. ú. Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 77/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiace  

máj až júl 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace máj až júl 2020 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 78/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k informatívnej správe o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 79/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava -

Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 



A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 80/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  

zo dňa 01.10.2020 

k informatívnej o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava - 

Lamač k 31.07.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava - Lamač 

k 31.07.2020 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 81/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k monitorovacej správe za 1. polrok 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Monitorovaciu správu za 1. polrok 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 82/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  

zo dňa 01.10.2020 

k informatívnej správe 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 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

o vytvorenie sekcie na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Lamač, kde bude 

v prehľadnej forme časovej osi informovať o aktivitách vykonaných pri príprave Územného 

plánu zóny Zečák 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

o bezodkladné vypovedanie všetkých nájomných zmlúv pre všetky reklamné stavby na 

pozemkoch mestskej časti Bratislava - Lamač a pozemkoch zverených do správy mestskej časti 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 83/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

o predkladanie materiálov na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Lamač a na zasadnutia odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, okrem 

doterajšieho spôsobu, aj skomprimované vo formáte .ZIP, aby ich bolo možné z jedného linku 

naraz uložiť 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 84/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 01.10.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zabezpečil zverejňovanie sťažností a podnetov 

občanov na webovom sídle mestskej časti Bratislava – Lamač v anonymizovanej podobe 

v súlade s platnými zákonmi a podzákonnými právnymi predpismi 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech v. r.      

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.   

prednostka MÚ MČ Bratislava - Lamač     

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  

starosta MČ Bratislava - Lamač  

 

 

 

 

Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač pozastavuje v súlade s § 13 ods. 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“), v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení výkon 

uznesenia č. 84/2020/VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.   

           s t a r o s t a 

 


