
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 85/2020/VIII – č. 92/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 29.10.2020 

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

Uznesenie č. 85/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš 

2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Stanislav Babic 

 2. Pavol Čech 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 86/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 23.10.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 87/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

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. 88/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

- Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 89/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska k: 

A. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného 

priestranstva 

B. VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva 

- s pripomienkami: miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač navrhuje, aby boli 

zmeny označenia písmen v § 6 ods. 1 VZN premietnuté aj v znení návrhu VZN, konkrétne 

v čl. 1 ods. 5 až 9 návrhu 

 

B. súhlasí  

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 90/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k návrhu na odpredaj pozemku reg. „E“ KN parc. č. 2761, o výmere 4956 m2, 

spoluvlastnícky podiel ½, k. ú. Lamač spoločnosti Bory, a.s.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. súhlasí 

s predajom spoluvlastníckeho podielu k pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761 o výmere 

4956 m2, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 3046, k. ú. 

Lamač, obec: BA–m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, o veľkosti ½ (ďalej takýto spoluvlastnícky 

podiel len „nehnuteľnosť“), ktorého vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava – Lamač Protokolom o zverení majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 118809560200 zo dňa 12.08.2002, za cenu vo výške 120 

EUR/m2, v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné 

predkupné právo spoločnosti: Bory, a. s., IČO: 36 740 896, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 

Bratislava 

- s pripomienkami 

 

B. schvaľuje 

podstatné náležitosti kúpnej zmluvy v nasledovnom znení: 

1.  kúpna cena za nehnuteľnosť je určená dohodou zmluvných strán v celkovej výške podľa 



bodu A uznesenia; kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním dohodnutej sumy na 

účet predávajúceho a správcu.; 

2.  v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, je povinný zaplatiť 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 

omeškania; predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú nezaplatením 

dlžnej čiastky vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu; takisto je kupujúci, v prípade 

neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu spolu 

s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 91/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k návrhu na združenie finančných prostriedkov a účasť mestskej časti Bratislava 

- Lamač v združení za účelom realizácie projektu „Detské ihrisko Lamač – 

Malokarpatské námestie“  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. schvaľuje 

v súlade s § 15 ods. 2 písm. j) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“), účasť mestskej 

časti Bratislava – Lamač (ďalej len „združovateľ 2“) na strane jednej a hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „združovateľ 1“) na strane druhej v združení, za 

účelom realizácie diela „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“ 

- bez pripomienok  

 

B. schvaľuje 

v súlade s § 15 ods. 2 písm. j) zákona o hlavnom meste združenie finančných prostriedkov vo 

výške:  

1. 21 000,- EUR (slovom dvadsaťjedentisíc eur), ktoré poskytne združovateľ 2, čo pred-

stavuje 35 % z celkovej ceny diela; 

2. 40 000,- EUR (slovom štyridsaťtisíc eur), ktoré poskytne združovateľ 1, čo predstavuje 65 

% z celkovej ceny diela; 

za účelom ich sústredenia na zabezpečenie činností na dosiahnutie spoločného účelu, ktorým je 

realizácia diela „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“ 

- bez pripomienok  

 



C. schvaľuje 

podstatné náležitosti zmluvy o združení v nasledovnom znení: 

1.  združovateľ 2 zabezpečí celkovú a riadnu realizáciu diela; 

2. združovateľ 1 poskytne finančné prostriedky vo výške 40 000,- EUR najneskôr do 30 

(tridsiatich) dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy na bankový účet združovateľa 2; 

3.  združovateľ 2 zriadi osobitný bankový účet na nakladanie s finančnými prostriedkami 

spojenými s realizáciou diela, ktorý bude spravovať na základe zmluvy; 

4.  združovateľ 2 bude vykonávať a uhrádzať všetky náklady a práce súvisiace s prípravou a 

realizáciou diela; 

5. zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky vo výške 40 000,- EUR na realizáciu 

diela poskytne združovateľ 1 do 31.12.2020;  

6. riadne ukončenie realizácie diela sa združovateľ 2 zaväzuje uskutočniť do 30.06.2021. 

- s pripomienkami 

 

D. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o uskutočnenie rokovaní s hlavným mestom SR 

Bratislavou za účelom realizácie diela „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“ 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 92/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 29.10.2020 

k bodu Rôzne  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie informatívneho článku o podrobnej genéze rekonštrukcie MKN do 

Lamačana 12/2020, prip. 1/2021. Článok má obsahovať aj požiadavky a návrhy z komisií 

(hlavne DURaV, ZPaHS) a ich status (splnené/nesplnené – v prípade nesplnenia aj 

odôvodnenie). Článok má obsahovať vysvetlenia, prečo plánované aktivity nie sú stále hotové 

a tiež časové horizonty ich dokončenia. 

- bez pripomienok 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


