
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 09. 04. 2021 

 

 
POZVÁNKA  

na 20. zasadnutie   
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 15. apríla 2021 (štvrtok) 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 15.04.2021  
5.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021  
6.  Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
7.  Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač  
8.  Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN o ochrannom 

pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy  
9.  Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

A. Martin Valko – žiadosť o predĺženie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3435/1, k. ú. 
Lamač o výmere 142 m² 

B. á la maison s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájmu časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 617/1, 
k. ú. Lamač o výmere 5 m² 

C. Ivan Illik – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere 32,3 m², v stavbe so 
súp. č. 6817, vchod: Malokarpatské nám. 15A, situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
488/2, k. ú. Lamač 

D. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov o výmere 148,4 m², v stavbe so súp. č. 2735, Zlatohorská 18, situovanej na 
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 919, k. ú. Lamač 

E. Vršok, s.r.o. – žiadosť o úpravu zmluvných podmienok pri prevádzkovaní exteriérového 
sedenia situovaného na časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 493/1, k. ú. Lamač o výmere 
39 m² 

F. Ing. Juraj Rehák a Ing. Monika Reháková – žiadosť o nájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 
3400/1, k. ú. Lamač o výmere 244 m², parc. č. 3400/2, k. ú. Lamač o výmere 135 m², parc. 
č. 3400/3, k. ú. Lamač o výmere 35 m², parc. č. 3400/4, k. ú. Lamač o výmere 216 m², parc. 
č. 3400/5, k. ú. Lamač o výmere 30 m² a časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/3, k. ú. 
Lamač  

G. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o nájom nebytových priestorov v budove 
Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, stavba so súp. č. 1123, situovanej na pozemku 
reg. „C“ KN parc. č. 496/1, k. ú. Lamač 
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H. PRELIEZKA, o. z. – žiadosť o nájom nebytových priestorov o výmere 93,86 m2, Nebytový 

priestor č. 10-80 (Spoločenské centrum Lamač), v bytovom dome so súp. č. 4671, vchod: 
Malokarpatské nám. 8, situovanom na pozemku parc. č. 481/30, k. ú. Lamač  

10. Návrh rozšírenia riešeného územia ÚPN Z Svätá Rozália, Mestská časť Bratislava-Lamač 
11.  Návrh Akčného plánu PHSR na rok 2021 
12.  Informatívne správy:  

A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace november 2020 až február 2021   
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač   
C. o ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukciou budovy Kina Lamač 
D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

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

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


