
 

 
 

 

 
 

                                       

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 30. 09. 2021 

 
 

POZVÁNKA 
na 23. zasadnutie  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  
v 8. volebnom období,  

ktoré sa bude konať 
dňa 05. októbra 2021 (utorok) o 10.00 h. 

  prostredníctvom videokonferencie v súlade s § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

 
  
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 05.10.2021  
5.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021  
6.  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, VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019 a VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020 

7.  Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k VZN o zákaze prevádzkovania 
hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto 
všeobecne záväzným nariadením 

8.  Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A.  Mária Csenkeyová – Kávička na klásku – žiadosť o predĺženie nájmu časti pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 493/1, k. ú. Lamač o výmere 10 m2 a nájmu nebytového priestoru o výmere 
76,3 m2, v stavbe so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7 (Dom služieb Lamač) situovanej 
na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 495, k. ú. Lamač  

B. Ala s. r. o. – žiadosť o predĺženie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 493/1, k. ú. 
Lamač o výmere 20 m2 a nájmu nebytového priestoru o výmere 60,8 m2, v stavbe so súp. 
č. 1128, Malokarpatské nám. 7 (Dom služieb Lamač) situovanej na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 495, k. ú. Lamač 

C. Zuzana Ivanová – MOVEO – žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru o výmere 
47,5 m2, v stavbe so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7 (Dom služieb Lamač) situovanej 
na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 495, k. ú. Lamač 

D. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Polyfunkčný dom Malokarpatské 
nám. 8 a 10 - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 481/1, k. ú. Lamač 
o výmere maximálne 25 m2  

E. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 610/30, k. ú. Lamač o výmere maximálne 25 m2  

F.  Občianske združenie Dúha - Dúha T.O. Carrigo - žiadosť o nájom nebytového priestoru 
o výmere 5,25 m2, v stavbe so súp. č. 2046, Heyrovského 2 (Polyfunkčná budova), 
situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 547, k. ú. Lamač a  nebytového priestoru 
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o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. 3 (Priestor č. 1, Kino 
Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, 
k. ú. Lamač 

9. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Zuzana Macháčková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 6 

nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 
547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 41,80 m² 

B. Jana Sokolová a Martin Hodosi - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 4 
nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 
547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 55,5 m² 

C. Beáta Mašková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 
nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 16, súp. č. 2072, 
parc. č. 472, k. ú. Lamač, LV č. 2170 o celkovej výmere 56,3 m² vyčleneného uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 73/2020/VIII zo dňa 
01.10.2020 ako sociálny byt 

10.  Informatívne správy:  
A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace máj až august 2021  
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  
C. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
D. o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač   
E. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač  
11.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
12. Interpelácie poslancov  
13.  Záver 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


