
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 12/2021/VIII – č. 27/2021/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 15.04.2021 

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

Uznesenie č. 12/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Petronela Klačanská 

2. Matúš Harmaňoš 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Pavol Čech 

 2. Stanislav Babic 

 - bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 13/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 



A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 09.04.2021 

- s pripomienkami: dopĺňa sa bod 4A Správa o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 

2020  

 

Uznesenie č. 14/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

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  

- s pripomienkami  

 

Uznesenie č. 15/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

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

platných k 15.04.2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 15.04.2021 

- s pripomienkami  

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 35/2019/VIII, 119/2019/VIII, 125/2019/VIII, 127/2019/VIII, 

134/2019/VIII, 142/2019/VIII, 67/2020/VIII, 69/2020/VIII, 83/2020/VIII, 92/2020/VIII, 

93/2020/VIII, 94/2020/VIII, 95/2020/VIII, 96/2020/VIII, 97/2020/VIII, 98/2020/VIII 



v častiach A až F, 99/2020/VIII, 100/2020/VIII, 101/2020/VIII, 102/2020/VIII, 103/2020/VIII, 

104/2020/VIII, 105/2020/VIII, 106/2020/VIII, 107/2020/VIII, 108/2020/VIII, 109/2020/VIII, 

110/2020/VIII, 1/2021/VIII, 2/2021/VIII, 3/2021/VIII, 4/2021/VIII, 5/2021/VIII, 6/2021/VIII, 

7/2021/VIII v častiach A, C, 8/2021/VIII, 9/2021/VIII, 10/2021/VIII, 11/2021/VIII  

- s pripomienkami  

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 35/2019/VIII, 119/2019/VIII, 125/2019/VIII, 127/2019/VIII, 

134/2019/VIII, 142/2019/VIII, 67/2020/VIII, 69/2020/VIII, 83/2020/VIII, 92/2020/VIII, 

93/2020/VIII, 94/2020/VIII, 95/2020/VIII, 96/2020/VIII, 97/2020/VIII, 98/2020/VIII 

v častiach A až F, 99/2020/VIII, 100/2020/VIII, 101/2020/VIII, 102/2020/VIII, 103/2020/VIII, 

104/2020/VIII, 105/2020/VIII, 106/2020/VIII, 107/2020/VIII, 108/2020/VIII, 109/2020/VIII, 

110/2020/VIII, 1/2021/VIII, 2/2021/VIII, 3/2021/VIII, 4/2021/VIII, 5/2021/VIII, 6/2021/VIII, 

7/2021/VIII v častiach A, C, 8/2021/VIII, 9/2021/VIII, 10/2021/VIII, 11/2021/VIII  

- s pripomienkami  

 

D. ponecháva v sledovaní 

uznesenia č. 95/2019/VIII v časti B, 10/2020/VIII, 43/2020/VIII, 111/2020/VIII 

- bez pripomienok 

 

E. ruší 

uznesenie č. 95/2019/VIII v časti C 

- s pripomienkami  

 

Uznesenie č. 16/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k stanovisku k Správa o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

Správa o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 17/2021/VIII 



Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k priebežnému vyhodnoteniu Plánu verejných obstarávaní investičných akcií  

v roku 2021 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 18/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k návrhu na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021 presunmi medzi 

jednotlivými položkami rozpočtu bez bilančných zmien a výsledku hospodárenia  

       

Príjmy bežného rozpočtu  4 692 786 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 971 479 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  240 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 664 315 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 968 544 EUR 

Výdavkové finančné operácie  85 500 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 180 036 EUR 
 

 

  

- s pripomienkami: bez hlasovania o položke 16 400,- EUR presun finančných prostriedkov 

aktivít vodozádržných opatrení Zlatohorská ulica 

 

Uznesenie č. 19/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k návrhu na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 



 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  ruší  

uznesenie č. 16/2020/VIII zo dňa 22.04.2020 

- bez pripomienok 

 

B.   určuje 

mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava-Lamač podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v celkovej výške 2 946,- EUR s účinnosťou od 01.05.2021 v zmysle tohto 

výpočtu: 

-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2020    = 1 133,00 EUR  

-  násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  =        2,60 

-  plat podľa § 3 ods. 1       = 2 945,80 EUR 

-  zaokrúhlene        = 2 946,00 EUR 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 20/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska k návrhu VZN 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 21/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 



k žiadostiam o nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti 

Bratislava-Lamač 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 

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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3435/1, k. ú.: Lamač o výmere 142 m2 evidovaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, 

obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, zverený Protokolom č. 30 zo dňa 23.03.1992 do správy mestskej časti 

Bratislava-Lamač, za nájomné vo výške 284,- EUR/rok na dobu určitú, 5 rokov odo dňa 

uzatvorenia zmluvy, na účely užívania pozemku ako záhradu, žiadateľovi: Martin Valko, trvale 

bytom Stanekova 2796/3, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

B. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

pestuje na predmetnom pozemku ovocné kríky a stromy, čím prispieva k vytváraniu 

ekologického, biologicky vyváženého, ekonomicky sebestačného, technicky realizovateľného 

sociálne akceptovateľného a trvale udržateľného potravinového biosystému samozásobovania 

a súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o 

predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  



C. schvaľuje 

nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 617/1, k. ú.: Lamač o výmere 5 m2, ktorý nie je 

evidovaný na liste vlastníctva, nachádzajúceho sa v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. 

Lamač, okres: Bratislava IV, za nájomné vo výške 172,43 EUR/rok na dobu určitú, 5 rokov odo 

dňa uzatvorenia zmluvy na účely umiestnenia novinového stánku, žiadateľovi: á la maison 

s.r.o., IČO: 44 958 528, so sídlom Medveďovej 30, 851 05 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

D. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetného pozemku prevádzkuje na predmetnom pozemku predajný stánok s dennou tlačou 

(trafika resp. novinový stánok), čím vhodne dopĺňa ponuku prevádzok v danej lokalite a 

súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o 

predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  

 

E. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov o výmere 32,3 m2 nachádzajúcich sa v stavbe so súp. č. 6817 

vchod Malokarpatské námestie 15A, postavenej na pozemku  reg. „C“ KN parc. č. 488/2, 

evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638 v k. ú.: Lamač, 

obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-

Lamač, za nájomné vo výške 807,50 EUR/rok na dobu určitú, do 30.04.2023 na účely 

prevádzkovania cukrárne, žiadateľovi: Ivan Illik, IČO: 40 657 256, so sídlom Jána Smreka 

6163/26, 841 08 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

F. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných nebytových priestorov prevádzkuje v predmetných priestoroch cukráreň,  ktorá 

svojím zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na Malokarpatskom námestí 

- bez pripomienok  



G. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov o výmere 148,4 m2 nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 2735, 

postavenej na pozemku  reg. „C“ KN parc. č. 919, evidovanej katastrálnym odborom Okresného 

úradu Bratislava na LV č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, 

ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu 

určitú, do 30.06.2031 na účely prevádzkovania základnej umeleckej školy, žiadateľovi: 

Základná umelecká Jozefa Kresánka, IČO: 36 067 253, so sídlom Karloveská 3, 841 04 

Bratislava 

- bez pripomienok  

 

H. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

nebytových priestorov využíva nebytový priestor pre umelecké vzdelávanie žiakov 

v hudobnom odbore, čím prispieva k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju detí a súčasne dodržal 

všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o predĺženie doby 

nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  

 

I. schvaľuje 

nájom časti pozemku reg. „C“ KN 493/1 o výmere 39 m2 evidovaného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, 

okres: Bratislava IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zverený Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za 

nájomné vo výške 854,10 EUR/rok na dobu určitú, 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy, na 

účely umiestnenia exteriérového sedenia, žiadateľovi: Vršok, s. r. o., IČO: 47 363 878, so 

sídlom Jelšová 692/31, 900 33 Marianka  

- bez pripomienok  

 

J. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

pozemku využíva pozemok na účely prevádzkovania sezónneho záhradného sedenia, čím 

vhodne dopĺňa ponuku služieb v lokalite na Malokarpatskom námestí a súčasne dodržal všetky 



zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o nájom časti pozemku na 

ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  

 

K. schvaľuje – MATERIÁL STIAHNUTÝ 

nájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3400/1 o výmere 244 m2 evidovaného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. 

Lamač, okres: Bratislava IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, zverené Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-

Lamač, za nájomné vo výške ....................... EUR/rok na dobu určitú, do ............................., 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3400/2 o výmere 135 m2 evidovaného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, 

okres: Bratislava IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

zverené Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za 

nájomné vo výške ....................... EUR/rok na dobu určitú, do ............................., pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 3400/3 o výmere 35 m2 evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava 

IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverené 

Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za nájomné 

vo výške ....................... EUR/rok na dobu určitú, do ............................., pozemku reg. „C“ KN 

parc. č. 3400/4 o výmere 216 m2 evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava 

IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverené 

Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za nájomné 

vo výške ....................... EUR/rok na dobu určitú, do ............................., pozemku reg. „C“ KN 

parc. č. 3400/5 o výmere 30 m2 evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na LV č. 1 v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava 

IV, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverené 

Protokolom č. 29/92 zo dňa 07.01.1992 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za nájomné 

vo výške ....................... EUR/rok na dobu určitú, do ............................. , na účely zabezpečenia 

riadneho užívania stavieb vo vlastníctve žiadateľov, žiadateľom: Ing. Juraj Rehák a Ing. Monika 

Reháková trvale bytom: Stanekova 21, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  



 

L. schvaľuje – MATERIÁL STIAHNUTÝ 

nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/3, evidovaného katastrálnym odborom 

Okresného úradu Bratislava ako časť pozemku reg. „E“ KN parc. č. 333/101 na LV č. 3758 

v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorý je vo 

vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverený Protokolom č. 25/94 zo 

dňa 29.03.1994 do správy mestskej časti Bratislava-Lamač, za nájomné vo výške ....................... 

EUR/rok na dobu určitú, do ............................. na účely zabezpečenia prístupu k stavbám vo 

vlastníctve žiadateľov, žiadateľom: Ing. Juraj Rehák a Ing. Monika Reháková, trvale bytom: 

Stanekova 21, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

M. konštatuje – MATERIÁL STIAHNUTÝ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú situované pod stavbami 

vo vlastníctve žiadateľa, bezprostredne susedia s pozemkom pod stavbami, t.j. tvoria priľahlú 

plochu k stavbám, prípadne zabezpečujú prístup k stavbám vo vlastníctve žiadateľa 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

N. schvaľuje  

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch Základnej školy na 

Malokarpatskom námestí č. 1, stavby so súp. č. 1123, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 496/1, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638, k. ú.: 

Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti – 

učebne za nájomné vo výške 50,- EUR/deň, veľkej telocvične za nájomné vo výške 3,- 

EUR/hod a jedálne za nájomné vo výške 10,- EUR/hod za účelom organizovania denného 

letného tábora pre deti, v termínoch od 06.07.2021 do 09.07.2021 a od 12.07.2021 do 

16.07.2021, žiadateľovi: Bratislavská šachová akadémia, IČO: 42 266 416, so sídlom 

Studenohorská 67, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 



O. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ od roku 2019 každoročne 

organizuje v priestoroch Základnej školy Malokarpatské námestie č. 1 denný športový 

(šachový) tábor pre deti, čím prispieva nielen k rozvoju sociálnych a osobnostných zručností 

detí, ale zároveň aj k podpore súťaživosti a rozvoju ich kognitívnych funkcií 

- bez pripomienok  

 

P. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru č. 10-80, nachádzajúceho sa v stavbe so súp. č. 4671, vchod 

Malokarpatské námestie 8, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 481/30, evidovanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 3277 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. 

č. Lamač, okres: Bratislava IV, za nájomné vo výške 1,- EUR/deň, za účelom organizovania 

realizácie denných letných táborov s názvom „Žabky z Lamača“, v termínoch 06.07.2021 - 

09.07.2021, 19.07.2021 - 23.07.2021, 06.08.2021 - 09.08.2021 a 16.08.2021 - 20.08.2021, 

žiadateľovi: PRELIEZKA, o.z., IČO: 37 927 914, so sídlom Agátová 7/A, 841 02 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

Q. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ organizuje na území 

mestskej časti záujmové činnosti pre deti v rámci detských táborov, čím prispieva k sociálnemu 

rozvoju a k rozvoju zdravia detí, pričom obyvateľom mestskej časti zároveň poskytne zľavu 

z ceny 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 22/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k návrhu rozšírenia riešeného územia ÚPN Z Svätá Rozália, Mestská časť 

Bratislava-Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  

návrh rozšírenia riešeného územia ÚPN Z Svätá Rozália, Mestská časť Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 23/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k návrhu Akčného plánu PHSR na rok 2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Stav rozpracovanosti návrhu doplnenia Akčného plánu PHSR na rok 2021 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 24/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiace  

november 2020 až február 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace november 2020 až február 

2021 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 25/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 15.04.2021 

k informatívnej správe o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

 

 



Uznesenie č. 26/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

 zo dňa 15.04.2021 

k informatívnej správe o ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukciou budovy  

Kina Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukciou budovy Kina Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 27/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 15.04.2021 

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 

 

B. odvoláva 

z funkcie členky Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie pri MZ MČ Bratislava-

Lamač Andreu Neumeisterovú, trvale bytom Malokarpatské námestie 1125/3, 841 03 

Bratislava 

- bez pripomienok 

 

C. ruší 

uznesenia č. 3/2018/VIII v častiach G až G2, 9/2019/VIII v časti I 

- bez pripomienok 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


