
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 52/2021/VIII – č. 57/2021/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 27.07.2021 

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

Uznesenie č. 52/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

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. Stanislav Babic 

 2. Pavol Čech 

 - bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 53/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 



A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 22.07.2021 

- bez pripomienok  

Uznesenie č. 54/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

k návrhu na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

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

položkami rozpočtu bez zmeny výsledku hospodárenia  

       

Príjmy bežného rozpočtu  4 810 201 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  5 149 894 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  213 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 576 315 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 968 544 EUR 

Výdavkové finančné operácie  85 500 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 180 036 EUR 
 

 

 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 55/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

k návrhu na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu – Výzva na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných 

škôl Bratislavského kraja 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 



predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Lamač na roky 2015 - 2020 do vypracovania nového Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030, do 30.06.2022   

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Rozšírenie 

kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, platným Územným plánom zóny 

Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie v znení neskorších zmien a doplnkov 

a  Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 

- 2020 (s predĺženou platnosťou do vypracovania nového Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030, do 30.06.2022) a 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2015 

- 2020 (s predĺženou platnosťou do vypracovania nového Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja SR hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023, do 30.06.2022)  

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

- bez pripomienok 

 

D. schvaľuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

150 000 eur 

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 56/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 



mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

k návrhu Dodatku č. 2 k Sadzobníku cien krátkodobých nájmov hnuteľného majetku 

a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku 

zvereného jej do správy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Sadzobníku cien krátkodobých nájmov hnuteľného majetku a nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 57/2021/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 27.07.2021 

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

A. Alza.sk, s.r.o. – žiadosť o nájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 493/1, k. ú.: 

Lamač o výmere 6 m2, parc. č. 933/20, k. ú. Lamač o výmere 6 m2, reg. „E“ KN parc. 

č. 9-333/126, k. ú. Lamač o výmere 5 m2 

B. PPartnerS s.r.o. - žiadosť nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/38, k. ú. 

Lamač o výmere 5 m2 

C. OZ Rybička - 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 

 

A1. schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 493/1 o výmere 6 m2, evidovaného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. 

Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu neurčitú od 01.09.2021, za nájomné vo výške 1.440,- 

EUR/rok a mesačný paušálny poplatok za dodávku elektrickej energie vo výške 20,- EUR, 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 933/20 o výmere 6 m2, evidovaného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. 

č. Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu neurčitú od 01.09.2021, za nájomné vo výške 1.440,- 

EUR/rok a mesačný paušálny poplatok za dodávku elektrickej energie vo výške 20,- EUR 

a nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 599/136 o výmere 5 m2, evidovaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava ako časť pozemku registra „E“ KN parc. 



č. 9-333/126 na liste vlastníctva č. 3758 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: 

Bratislava IV, na dobu neurčitú od 01.09.2021, za nájomné vo výške 1.200 EUR/rok a mesačný 

paušálny poplatok za dodávku elektrickej energie vo výške 20,- EUR, žiadateľovi: Alza.sk, 

s.r.o., so sídlom Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava, za účelom umiestnenia a prevádzkovania 

zariadení „AlzaBox“, určených na výdaj objednaného tovaru pre zákazníkov žiadateľa 

- s pripomienkami: vizuálne stvárnenie vodorovných a zvislých povrchov AlzaBoxov, (vrátane 

akýchkoľvek reklamných oznámení) určených na výdaj objednaného tovaru pre zákazníkov 

žiadateľa bude prílohou nájomnej zmluvy, akákoľvek prípadná zmena bude podliehať 

predchádzajúcemu súhlasu prenajímateľa 

 

A2. konštatuje 

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

republiky prevádzkuje e-shop, pričom jeho služby využíva veľká časť obyvateľov Slovenskej 

republiky a má záujem rozšíriť svoje pôsobisko aj na územie mestskej časti a tým umožniť 

obyvateľom Lamača prístupnejšiu a menej nákladnú alternatívu preberania objednaného tovaru 

- bez pripomienok  

 

B1. schvaľuje – MATERIÁL STIAHNUTÝ 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 553/38 o výmere 5 m2, evidovaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 2468 v k. ú.: Lamač, 

obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava, zverený protokolom č. 41 (29/92) zo dňa 07.01.1992 o zverení majetku 

hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov a opätovne protokolom 

č. 118401749800 zo dňa 30.03.1998 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich 

majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti, na dobu určitú/neurčitú, od ................. 

do ....................... za nájomné vo výške ......................... EUR/rok, žiadateľovi: PpartnerS s. r. 

o., so sídlom Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava, za účelom umiestnenia a prevádzkovania 

kiosku (automatu) s  občerstvením, nápojmi a ďalšími produktami 

- bez pripomienok  

 

B2. konštatuje – MATERIÁL STIAHNUTÝ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem umiestniť na 

predmetnom pozemku na Hodonínskej ulici v dotyku s Vrančovičovou ulicou mobilný kiosk 

(automat) s občerstvením, nápojmi a ďalšími produktami, ktorý prispeje k rozšíreniu a 



skvalitneniu ponuky predovšetkým potravinového tovaru určeného pre obyvateľov a 

návštevníkov mestskej časti 

- bez pripomienok  

 

C1. schvaľuje 

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

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

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 3277 v k. ú.: Lamač, 

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

určitú, od 28.08.2021 do 31.08.2022, za nájomné vo výške 3.285,10 EUR/rok, žiadateľovi: 

Občianske združenie – Rybička, so sídlom Homolova 2168/35, 841 02 Bratislava, za účelom 

prevádzkovania malej školy pre deti od 6 do 10 rokov 

- bez pripomienok  

 

C2. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ dlhodobo vykonáva na 

území mestskej časti výchovnú a vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov a to 

najmä formou individuálneho prístupu resp. individuálneho vzdelávania, čím prispieva nielen 

k ich rozvoju, ale aj k napomáhaniu zabezpečenia pestrej palety zariadení poskytujúcich 

predškolskú výchovu a jeho zámerom je rozšíriť poskytované služby aj pre staršie deti vo veku 

od 6 do 10 rokov 

- 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  

 


