
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 72/2021/VIII – č. 85/2021/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 09.11.2021 

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

Uznesenie č. 72/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš  

2. Radoslav Olekšák  

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Martina Krúpová 

 2. Stanislav Babic 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 73/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 04.11.2021 

- s pripomienkami: doplnenie bodu 11D. – Informatívna správa o výstupoch z odborných 

komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Uznesenie č. 74/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

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 2021 presunmi medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu bez zmeny výsledku hospodárenia  

       

Príjmy bežného rozpočtu  4 779 861 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  5 147 554 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  205 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 540 315 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 968 544 EUR 

Výdavkové finančné operácie  85 500 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 180 036 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 a Dodatku č. 2 k zmluve o termínovanom úvere 

č. 990/2018/UZ do 30.06.2022 

- 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 30.06.2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 75/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k návrhu Štatútu fondu na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností 

na území mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  schvaľuje  

Štatút fondu na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a pamätihodností na území mestskej 

časti Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

presun finančných prostriedkov vo výške 10 000,- EUR zo zostatku Rezervného fondu mestskej 

časti Bratislava-Lamač do Fondu na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov 

a pamätihodností na území mestskej časti Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 76/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 



k žiadostiam o nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

A. STANMED s.r.o. (ambulancia: Malokarpatské nám. 2, 841 03 Bratislava) – žiadosť 

o nájom 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A1. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru o výmere 15,72 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v stavbe so 

súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638, k. ú. Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, za nájomné vo výške 550,20 

EUR/rok, na dobu určitú do 01.01.2023, za účelom poskytovania primárnej liečebno-

preventívnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár, žiadateľovi: STANMED s.r.o., so sídlom 

Hargašova 11, 841 06 Bratislava, s podmienkou stanoviť zmluvnú povinnosť žiadateľovi 

vypratať nebytový priestor najneskôr do 21 kalendárnych dní od oznámenia prenajímateľa 

o potrebe jeho využitia pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  

- bez pripomienok  

  

A2. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ už v súčasnosti poskytuje v 

stavbe súp. č. 6543, Zdravotné stredisko Lamač službu – ambulanciu všeobecného lekára pre 

dospelých, ktorá je svojím charakterom a zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje 

rozšírenie predmetu nájmu o nebytový priestor o výmere 17,9 m2 v stavbe so súp. č. 1676, 

Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, Borinská 23, postavenej na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 932, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638 

v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, za účelom 

prevádzkovania základnej školy a materskej školy, žiadateľovi: Súkromná základná škola s 

materskou školou Marie Montessori, so sídlom Borinská 23, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 



B2. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ už v súčasnosti prevádzkuje 

základnú školu a materskú školu v predmete nájmu a v uplynulom období realizoval na 

predmete nájmu vo vlastníctve mestskej časti rekonštrukčné a udržiavacie práce nad rámec 

povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov a priľahlého pozemku zo 

dňa 20.05.2013 v znení neskorších dodatkov bez finančnej spoluúčasti mestskej časti 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 77/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k žiadosti Okresného súdu Bratislava IV o predloženie zoznamu kandidátov na výkon 

funkcie prísediaceho sudcu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

1. Pavel Pazerini, trvale bydliskom: Heyrovského 13, 841 03 Bratislava  

2. Katarína Stepanov Šajgalíková, trvale bydliskom: Pod Zečákom 68, 841 03 Bratislava 

3. Andrea Gajewska, trvale bydliskom Pod Zečákom 44, 841 03 Bratislava 

za prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 78/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k návrhu na predĺženie platnosti Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Lamač 

na roky 2015 – 2020  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie platnosti Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2015 – 2020 

do doby schválenia nového Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorý bude 

nadväzovať na nový Komunitný plán sociálnych služieb pre hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislavu  

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 79/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k návrhu na personálne zmeny zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

na nové funkčné obdobie za:  

delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Malokarpatské námestie č. 1, 

Bratislava:     

1. Petronela Klačanská, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

2. Stanislav Babic, poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač  

3. Matúš Harmaňoš, poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

4. Hana Ifková, zamestnanec MČ Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v Rade školy pri MŠ Heyrovského 4, Bratislava Martiny Krúpovej, 

delegovaného zástupcu zriaďovateľa  

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 

za:  

delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Heyrovského 4, Bratislava:     

1. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 80/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k návrhu na predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet 

sv. Rozália“ 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



 

A. schvaľuje 

v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade s ust. § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet sv. Rozália“ do 31.12.2022, 

za podmienok stanovených uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Lamač č. 58/2020/VIII zo dňa 09.07.2020 v častiach B1, B2 a B4  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 81/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k žiadosti 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. 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 30.06.2023, a to Zdenke Boskovičovej, trvale bydliskom: Studenohorská 8, 841 

03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 82/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

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. 83/2021/VIII 

 Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 9.11.2021 

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

ZŠ a MŠ za školský rok 2020/2021 

 

 

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 2020/2021 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 84/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 09.11.2021 

k informatívnej správe o konsolidovanej výročnej správe za rok 2020  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

konsolidovanú výročnú správu MČ Bratislava-Lamač za rok 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 85/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 09.11.2021 

k informatívnej správe o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. odvoláva 



z funkcie členky Komisie pre financie legislatívu a podnikateľské aktivity pri MZ MČ 

Bratislava-Lamač Oľgu Vlaskovú, trvale bydliskom: Heyrovského 10, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák v. r.       

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová  

prednostka MÚ MČ Bratislava-Lamač     

v z. Mgr. Tomáš Pénzeš v. r. 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  

starosta MČ Bratislava-Lamač  

 


