
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 04. 11. 2021 

 

 
POZVÁNKA  

na 24. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 09. novembra 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.  Návrh na 4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
4. Návrh Štatútu fondu na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
5.  Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

A. STANMED s.r.o. (ambulancia: Malokarpatské nám. 2, 841 03 Bratislava) – žiadosť o nájom časti 
nebytového priestoru na 1. poschodí v stavbe so súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 
(Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 492, k. ú. Lamač  

B. Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori – žiadosť o nájom časti 
nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 1676, Borinská 23 (Budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum) situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 932, k. ú. Lamač  

6.  Okresný súd Bratislava IV – žiadosť o predloženie zoznamu kandidátov na výkon funkcie 
prísediaceho sudcu 

7.  Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2015-
2020 

8. Návrh na personálne zmeny zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 
9.  Návrh na predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet sv. Rozália“ 
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu: 

A.  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 

11.  Informatívne správy:  
A.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač   
B. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ a MŠ za školský rok 

2020/2021   
C. o konsolidovanej výročnej správe mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020  

12.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
13. Interpelácie poslancov  
14.  Záver 

 

   

 

 

 
Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 

 


