
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 93/2020/VIII – č. 113/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 08.12.2020 

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

Uznesenie č. 93/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Pavol Čech 

2. Veronika Hagovská 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Radoslav Olekšák 

 2. Stanislav Babic 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 94/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 03.12.2020 

- s pripomienkami: stiahnutie bodu 8, predradenie bodov 7 a 13D za bod 3 

 

Uznesenie č. 95/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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. 96/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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

platných k 08.12.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 08.12.2020 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 56/2019/VIII, 148/2019/VIII, 154/2019/VIII, 17/2020/VIII, 63/2020/VIII, 

64/2020/VIII, 65/2020/VIII, 66/2020/VIII, 67/2020/VIII v častiach A až E, 68/2020/VIII, 

69/2020/VIII v častiach A, B1 a B3 až C2, 70/2020/VIII, 71/2020/VIII, 72/2020/VIII, 

73/2020/VIII, 74/2020/VIII, 75/2020/VIII, 76/2020/VIII, 77/2020/VIII, 78/2020/VIII, 



79/2020/VIII, 80/2020/VIII, 81/2020/VIII, 82/2020 v častiach A a C, 85/2020/VIII, 

86/2020/VIII, 87/2020/VIII, 88/2020/VIII, 89/2020/VIII, 90/2020/VIII, 91/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 56/2019/VIII, 148/2019/VIII, 154/2019/VIII, 17/2020/VIII, 63/2020/VIII, 

64/2020/VIII, 65/2020/VIII, 66/2020/VIII, 67/2020/VIII v častiach A až E, 68/2020/VIII, 

69/2020/VIII v častiach A, B1 a B3 až C2, 70/2020/VIII, 71/2020/VIII, 72/2020/VIII, 

73/2020/VIII, 74/2020/VIII, 75/2020/VIII, 76/2020/VIII, 77/2020/VIII, 78/2020/VIII, 

79/2020/VIII, 80/2020/VIII, 81/2020/VIII, 82/2020 v častiach A a C, 85/2020/VIII, 

86/2020/VIII, 87/2020/VIII, 88/2020/VIII, 89/2020/VIII, 90/2020/VIII, 91/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

uznesenie č. 131/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 97/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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. 98/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu na 4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 



A. schvaľuje 

4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2020 nasledovne: 

       

Príjmy bežného rozpočtu  5 146 454 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  5 040 503 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  195 980 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 252 440 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 069 698 EUR 

Výdavkové finančné operácie  74 520 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 44 669 EUR 

 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

predĺženie lehoty čerpania úveru poskytnutého zo strany Všeobecnej úverovej banky, a.s. so 

sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava v súlade so Zmluvou o termínovanom úvere 

č. 990/2018/UZ v znení Dodatku č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 990/2018/UZ do 

31.12.2021 

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje  

poskytnutie nevyčerpanej časti úveru na účely zabezpečenia financovania súboru kapitálových 

výdavkov – investícií mestskej časti: 

Dokončenie rekonštrukcie centrálnej zóny – Malokarpatské námestie (stredná časť námestia), 

rekonštrukcia priečelia a vstupu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome so 

súp. č. 1125, Malokarpatské nám. č. 3, Bratislava, hracie prvky a mobiliár 

- bez pripomienok 

 

D. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač na podpis príslušného dodatku k Zmluve 

o termínovanom úvere č. 990/2018/UZ v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe 

ktorého bude lehota čerpania úveru predĺžená do 31.12.2021 

- bez pripomienok  

 



E. žiada 

starostu o poskytnutie informácií poslancom ohľadom rozpočtových a mimorozpočtových 

fondov, ktoré mestská časť vytvára behom roka formou emailu do termínu 18.12.2020 

- bez pripomienok 

 

F. žiada 

starostu o zaslanie poslancom pomocou emailu a zverejnenie Štatútu fondu rozvoja mestskej 

časti na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Lamač do termínu 18.12.2020 

- bez pripomienok 

 

G. žiada 

starostu o prípravu aktualizácie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti 

Bratislava-Lamač a to v súlade s nasledujúcim znením: 

V článku 3, bode (10) aktualizovať názov komisie ako vecne príslušnú komisiu; 

V článku 1, bode (1) doplniť písmeno d) Rozpočtový harmonogram; 

do článku 3 doplniť body v súlade s nasledujúcim textom: 

− Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, 

ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh 

a zodpovednosť za ich plnenie. 

− Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje 

miestne zastupiteľstvo. 

− Vecne príslušné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mestskej časti v súčinnosti 

s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré 

sú povinné predkladať vecne príslušnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej 

forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu 

- bez pripomienok 

 

H. žiada 

starostu o zverejnenie aktualizovaných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

mestskej časti Bratislava-Lamač v potrebnej lehote tak, aby bolo možné ich schváliť na 

nasledujúcom riadnom zastupiteľstve (prvom v roku 2021) 

- bez pripomienok 

 

I. žiada 

starostu o realizovanie investícií, ktoré majú byť financované z rôznych dotačných schém, až 

po schválení dotácií a až po podpise zmluvy o dotáciu pre mestskú časť Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 



 

J. žiada 

starostu, aby uzatvárané zmluvy s dodávateľmi, ktorých financovanie je podmienené splnením 

dodatočných podmienok, alebo sa uzatvárajú pred podpisom zmluvy o dotáciu, obsahovali 

klauzulu o možnosti odstúpenia od zmluvy a obsah zmluvy ako napr. začatie prác, realizácie, 

alebo dodanie bolo podmienené písomným pokynom štatutára, alebo ním poverenou osobou 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 99/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

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 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 100/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 

obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie  

Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 

s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 



- s pripomienkami: zmeny vo výške príspevkov v skupine „do 1,65x ŽM“ z 1,3 € na 1,5 €; 

v skupine „nad 1,65x ŽM do 2,1x ŽM“ z 0,8 € na 0,9 €; v skupine „nad 2,1x ŽM do 2,57x ŽM“ 

z 0,7 € na 0,8 €; v skupine „nad 2,57x ŽM do 2,7x ŽM“ z 0,4 € na 0,5 € 

 

Uznesenie č. 101/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu na vyčlenenie bytov na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych 

skupín obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí,   

aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 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, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Lamač na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych skupín 

obyvateľov mestskej časti v zmysle § 6 ods. 2 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 

o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie ako sociálny 

byt 

- bez pripomienok 

 

B. súhlasí,  

aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 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, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Lamač na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych skupín 

obyvateľov mestskej časti v zmysle § 6 ods. 2 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 

o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie ako sociálny 

byt 

- bez pripomienok 

 

C. súhlasí,  

aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 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, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do 



správy mestskej časti Bratislava-Lamač na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych 

skupín obyvateľov mestskej časti v zmysle § 6 ods. 2 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie ako 

sociálny byt 

- bez pripomienok 

 

D. berie na vedomie  

Dodatok č. 1 k Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 102/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k žiadostiam 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 

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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom 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 za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 636,90 EUR 

na dobu určitú do 31.12.2022 a to Andrey Šulíkovej, Borinská 23, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nájom 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 za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1012,50 EUR na 

dobu určitú do 31.12.2021 a to Zdenke Boskovičovej, Studenohorská 8, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 



Uznesenie č. 103/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k návrhu harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Lamač na I. polrok 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na I. polrok 

2021 v nasledovných termínoch: 04.02.2021, 15.04.2021, 17.06.2021 

- s pripomienkami: so začiatkom zasadnutí o 09:00 hod. 

 

Uznesenie č. 104/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiace  

august až október 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace august až október 2020 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 105/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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 

 

B. žiada 



starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o vydanie interného predpisu zaväzujúceho používať 

Technické listy mesta Bratislava pri realizácii opráv ciest a chodníkov v mestskej časti 

Bratislava-Lamač a jednotne spolu s hlavným mestom 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 106/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k informatívnej správe o konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

konsolidovanú výročnú správu MČ Bratislava-Lamač za rok 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 107/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k informatívnej správe o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

ZŠ a MŠ za školský rok 2019/2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ a MŠ 

za školský rok 2019/2020 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

informatívne správy o fungovaní škôl a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej Bratislava -Lamač od začiatku školského roku 2020/2021 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 108/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 



k informatívnej správe o bilancii grantov a dotácií v 8. volebnom období 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o bilancii grantov a dotácií v 8. volebnom období  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 109/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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. 110/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

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 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 111/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o vyvinutie aktivít smerujúcich k vytvoreniu obytnej 

zóny na ulici Zhorínska. Označenie obytnej zóny je potrebné doplniť doplnkovou dopravnou 

značkou povoľujúcou parkovanie obyvateľom ulice / obytnej zóny 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 112/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o vyvolanie aktivít smerujúcich k rozhodnutiu 

o stavebnej uzávere v zmysle ustanovení § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku pre územie Ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky 

sv. Rozálie až do doby obstarania Územného plánu zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 113/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 08.12.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o aktívnu a efektívnu spoluprácu s Magistrátom 

hlavného mesta SR Bratislavy na projekte „10.000 stromov“ a zároveň žiada: 

a) odporučiť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy lokality na pozemkoch MČ Bratislava-

Lamač a pozemkoch Hl. mesta zverených MČ Bratislava-Lamač vhodné pre výsadbu v rámci 

mestského projektu „10.000 stromov“, 

 



b) zabezpečiť širokú propagáciu tohto projektu, a možností na zapojenie sa aj obyvateľov MČ 

Bratislava-Lamač, na webovom sídle MČ Bratislava-Lamač, sociálnych sieťach a v miestnom 

periodiku „Lamačan“, 

c) navrhované alebo plánované lokality na výsadbu na pozemkoch MČ Bratislava-Lamač 

a pozemkoch Hl. mesta zverených MČ Bratislava-Lamač prejednať na Komisii životného 

prostredia a hospodárskej stratégie a postupovať na základe jej odporúčaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- 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. 98/2020/VIII v časti G a H. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

           s t a r o s t a 

 


