
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 03. 12. 2020 

 

 
POZVÁNKA  

na 18. zasadnutie   
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 08. decembra 2020 (utorok) o 10.00 h. 
      v kinosále 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 plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 08.12.2020  
5.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020  
6.  Návrh na 4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
7.  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí 
a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Lamač 

8.  ANGE s. r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o výmere 44 m2 
a obstavaného priestoru parteru o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného 
strediska so súp. č. 6543, vchod Malokarpatské námestie 2, postavenej na pozemku reg. „C“ 
parc. č. 492, k. ú.: Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

9. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 
s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 

10.  Návrh na vyčlenenie bytov na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych skupín 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač: 
A. 1-izbový byt č. 4, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu na ulici Studenohorská 

č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124 o celkovej výmere 41,34 m2 
B. 1-izbový byt č. 14, nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu na ulici Studenohorská 

č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124  o celkovej výmere 41,34 m2 
C. 1-izbový byt č. 16, nachádzajúci sa na 7. poschodí bytového domu na ulici Studenohorská 

č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124, o celkovej výmere 41,34 m2. 
D. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti 

Bratislava-Lamač 
11. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 

A. Andrea Šulíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 1-izbového obecného bytu č. 2 
nachádzajúceho sa v objekte súp. č. 1676, budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum na 
Borinskej ulici č. 23,  parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 o celkovej výmere 42,46 m² 
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B. Zdenka Boskovičová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 3-izbového obecného bytu 
č. 14 nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu s vchodom na Studenohorskej 
ulici č. 8, súp. č. 2070, parc. č. 476, k. ú. Lamač, LV č. 2164 o celkovej výmere 67,50 m² 

12.  Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na 
I. polrok 2021 

13.  Informatívne správy:  
A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace august až október 2020   
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač   
C. o konsolidovanej výročnej správe mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2019  
D. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ a MŠ za školský rok 

2019/2020   
E. o priebežnej bilancii grantov a dotácií v 8. volebnom období  
F.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač   
G. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač   
14.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
15. Interpelácie poslancov  
16.  Záver 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
Upozornenie   
 
V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24 zo dňa 13.11.2020, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 
hromadných podujatí, zverejnenej vo Vestníku vlády SR pod čiastkou 16/2020, sa s účinnosťou od 
16. novembra 2020 ukladá pri zasadnutí orgánu verejnej moci povinnosť umožniť vstup do 
priestorov, v ktorých sa koná zasadnutie orgánu verejnej moci, len s vhodným prekrytím horných 
dýchacích ciest (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka). 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


