
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 86/2021/VIII – č. 92/2021/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 21.12.2021 

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

Uznesenie č. 86/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Veronika Hagovská  

2. Pavol Čech  

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Martina Krúpová 

 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 87/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 16.12.2021 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 88/2021/VIII 

miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022 - 2024 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

A. schvaľuje 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2022 nasledovne:           

 

Príjmy bežného rozpočtu  4 910 048 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 869 629 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  2 015 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  3 575 614 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 606 019 EUR 

Výdavkové finančné operácie  85 500 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 324 EUR 

 

2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač pre r. 2022 takto: 

 

Použitie Rezervného fondu 

Zostatky predchádzajúceho obdobia zo zdrojov rezervného fondu 

500 000 EUR 

         45 000 EUR 

 

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2022 v členení na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov 

podľa programov, podprogramov a prvkov  

 

4. Príspevok do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd 



5. Prekročenie výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa Čl. 11 ods. 1 Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava-Lamač vo výške účelovo viazaných 

prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

1. Návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023 a 2024 

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023 

a 2024 

3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023 a 2024 

- bez pripomienok 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 89/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k návrhu spolupráce pri rozvoji športu na území mestskej časti Bratislava-Lamač 

s občianskym združením Board Academy  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. konštatuje, 

uvedomujúc si zodpovednosť za rozvoj športu na území mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej 

len „mestská časť“) a jeho spoločenský význam; majúc na zreteli ciele spojené so zlepšovaním 

poznávacích procesov prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity a učenia sa novým 

pohybovým vzorom pomocou pozitívnych emócií, že ako vlastník športovej haly – stavby so 

súp. č. 6519 (Na barine 15A), postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 599/14, 

599/133 a 599/134, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 2093, k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV (ďalej len „športová hala“), 

má záujem na zmysluplnom a efektívnom využívaní športovej infraštruktúry nachádzajúcej sa 

na území mestskej časti 

- bez pripomienok 

 



B. súhlasí 

so zámerom spolupracovať s občianskym združením Board Academy, IČO: 42 253 969, 

so sídlom: Mošovského 791/1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, evidovanom v Registri 

mimovládnych neziskových organizácií pod reg. č.: VVS/1-900/90-37737 (ďalej len 

„občianske združenie“) pri rozvoji športu na území mestskej časti za účelom prevádzkovania 

športovej haly, najmä na vykonávanie vlastnej športovej činnosti občianskeho združenia a 

krúžkovej športovej činnosti pre verejnosť formou uzatvorenia Dohody o spolupráci pri rozvoji 

športu 

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje 

podstatné náležitosti Dohody o spolupráci pri rozvoji športu v nasledovnom znení: 

1. Predmetom tejto dohody je záväzok 1. signatára umožniť 2. signatárovi užívanie 

športovej haly – stavby so súp. č. 6519, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. 

č. 599/14, 599/133 a 599/134, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na LV č. 2093, k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, 

ktorej vlastníkom je 1. signatár (ďalej len „predmet dohody“).  

2. Signatári dohody sa dohodli, že 1. signatár umožní užívanie predmetu dohody 2. 

signatárovi bezodplatne okrem nákladov na plnenia spojených s užívaním predmetu 

dohody, nákladov súvisiacich s predpísanými skúškami a revíziami, nákladov 

spojených so zabezpečením riadneho poistenia predmetu dohody, nákladov spojených 

s bežnou údržbou predmetu dohody, nákladov na drobné opravy súvisiace s užívaním 

predmetu dohody. 

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2022 do 31.01.2025 Signatári dohody 

sa zaväzujú po 12 mesiacoch odo dňa začatia doby trvania dohody podľa 

predchádzajúcej vety prehodnotiť vzájomnú spoluprácu a v prípade, ak 2. signatár 

nebude realizovať vykonávanie športovej činnosti pre verejnosť vlastnými kapacitami  

alebo prostredníctvom tretích osôb v rozsahu najmenej 8 hodín denne, počas najmenej 

6 dní v kalendárnom týždni, ukončia spoluprácu podľa tejto dohody spôsobom 

špecifikovaným konkrétnym ustanovením dohody. 

4. Signatári dohody sú povinní poskytnúť si navzájom súčinnosť pri užívaní predmetu 

dohody, 2. signatár je povinný oznámiť spôsob a rozsah užívania predmetu dohody na 

účely vymedzené v čl. 2 ods. 2 tejto dohody a to predložením harmonogramu užívania 

na nasledujúci kalendárny mesiac v lehote aspoň 5 kalendárnych dní pred skončením 

príslušného kalendárneho mesiaca. Harmonogram podľa predchádzajúcej vety musí 

obsahovať najmä:  



a) zoznam druhov vykonávaných športových činností (s uvedením ich názvu) 

v predmete dohody realizovaných vlastnými kapacitami 2. signatára alebo 

prostredníctvom tretích osôb v zmluvnom vzťahu s 2. signatárom; 

b) jednotlivé časové intervaly v rámci ktorých sú vykonávané športové činnosti podľa 

predchádzajúceho písm. tohto odseku spolu s presným označením subjektu, ktorým 

sú vykonávané (vlastnými kapacitami 2. signatára alebo treťou osobou) a to 

uvedením názvu subjektu a adresy jeho sídla; 

  5.  Záväzky založené touto dohodou môžu zaniknúť len: 

a)  písomnou dohodou signatárov dohody; 

b)  písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

udania dôvodu; 

c)  odstúpením od dohody; 

d) zánikom 2. signatára bez právneho nástupcu.  

- s pripomienkami: v bode 4 sa dopĺňa text v nasledovnom znení: „c) informáciu 

o ekonomických podmienkach, za akých je predmet dohody využívaný tretími osobami 

v zmluvnom vzťahu s 2. signatárom, a to uvedením celkovej sumy v mene EUR za užívanie 

predmetu dohody počas celej doby užívania predmetu dohody každou treťou osobou 

a jednotkovej ceny v mene EUR za konkrétny časový interval (napr. 1 deň, 1 hodina a pod.) za 

užívanie predmetu dohody každou treťou osobou.  

2. signatár je harmonogram podľa ustanovení tohto odseku povinný zasielať 1. signatárovi 

písomne. Za dodržanie písomnej formy sa na účely tohto odseku považuje aj forma 

elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu zaslaného signatármi dohody na kontaktné 

údaje uvedené v čl. 1 dohody.“ 

Toto uznesenie stráca platnosť, ak občianske združenie nepristúpi k podpisu dohody do 

31.01.2022. 

 

Uznesenie č. 90/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k návrhu harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Lamač na rok 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2022 

v nasledovných termínoch 03.02.2022, 07.04.2022, 23.06.2022, 22.09.2022 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 91/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. žiada  

starostu mestskej časti zriadiť pracovnú komisiu zloženú z poslancov miestneho zastupiteľstva: 

Veronika Hagovská, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák, starostu mestskej časti a ním 

určených zamestnancov mestskej časti náplňou ktorej bude príprava návrhu dodatku nájomnej 

zmluvy s BES, s.r.o.   

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 92/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 21.12.2021 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  schvaľuje 

v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu za 

nevyčerpanú dovolenku za rok 2020 v rozsahu 9,5 dňa starostovi mestskej časti Bratislava-

Lamač Ing. Lukášovi Baňackému 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech 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  

 


