
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Lamač 

Zápisnica 
05.03.2021 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač rokovalo prostredníctvom videokonferencie v súlade  

s § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

 
Prítomní: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, 
PhD., MSc. Martina Krúpová 
Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Ing. Andrej Bachár - kontrolór 
Ing. Miroslav Širgel, Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Tomáš Baran, Mgr. Mária Šimončičová, Mgr. Andrea Húšková, Marína 
Gorghetto 
Ospravedlnení: 2 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 
Neprítomní: 0 
Prítomní hostia: Igor Polakovič, Ing. Jozef Krúpa, JUDr. Peter Šrobár 
 
Program: 
 
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na obdobie od 1. januára 

2021 do 31. decembra 2021 
5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2021-2023 
6. Súčasný stav a aktualizácia PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač 
7. ANGE s. r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o výmere 44 m2 a obstavaného 

priestoru parteru o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska so súp. č. 6543, vchod 
Malokarpatské námestie 2, postavenej na pozemku reg. „C“ parc. č. 492, k. ú.: Lamač z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 

8. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Dagmar Berešová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa v 

polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej 
výmere 41,80 m² 

B. Peter Filo - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove 
na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 m² 

C. Marcel Jakubovič - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 3 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej 
budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 55,50 
m² 

D. Beáta Mašková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 16, súp. č. 2072, parc. č. 472, k. ú. Lamač, LV č. 2170 o celkovej 
výmere 56,3 m² vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
73/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 ako sociálny byt 

E. Petra Petrášová - žiadosť o nájom obecného bytu č. 16, nachádzajúceho sa na 7. poschodí v bytovom dome 
na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124, o celkovej výmere 41,34 m2, 
vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 101/2020/VIII zo dňa 
08.12.2020 ako sociálny byt 

F. Milan Urda - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 10 nachádzajúceho sa na 4. poschodí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej 
výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
58/2016/VII zo dňa 19.05.2016 ako pohotovostný byt 

9. Informatívne správy: 
A. o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
B. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 

10. Rôzne (bod prerokovaný o 11:00) 
11. Interpelácie poslancov 
12. Záver                       
 
 
K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 

 
Starosta otvoril zasadnutie MZ, privítal poslancov, kolegov a všetkých prítomných.  

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Stanislava Babica a Martinu Krúpovú 
Ako overovateľov zápisnice navrhol: Veroniku Hagovskú a Matúša Harmaňoša 
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Starosta ako spracovateľa uznesení určil Tomáša Pénzeša a ako spracovateľa zápisnice Tomáša Barana.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Martina Krúpová  
2. Stanislav Babic 
- bez pripomienok 

           
B. volí  

       za overovateľov zápisnice: 
 1. Veronika Hagovská 
 2. Matúš Harmaňoš 

- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 4 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 - Petronela Klačanská 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 2 – Návrh programu 
 
Starosta uviedol, že program bude prerokovaný tak, ako bol poslancom doručený v pozvánke.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská a kontrolór. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení pozvánky zo dňa 26.02.2021 
- s pripomienkami: dopĺňa sa bod 4A Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2020 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská.  
 
Petronela Klačanská odchod 10:40. 
Petronela Klačanská príchod 10:47. 
 
Stanislav Babic odchod 10:50. 
Stanislav Babic príchod 10:52. 
 
Matúš Harmaňoš odchod 10:52. 
Matúš Harmaňoš príchod 10:55. 
 
Petronela Klačanská odchod 10:55. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
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úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 4 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0  
Neprítomní : 1 - Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 10 – Rôzne (bod prerokovaný o 11:00) 
 
V diskusii k bodu rôzne vystúpili z občanov Radovan Rakovický a Daniel Valentovič. 
 
Petronela Klačanská príchod 11:09. 
 
Do diskusie sa neprihlásil žiaden z poslancov. 
 
 
K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na obdobie od 
1. januára 2021 do 31. decembra 2021 
 
Do diskusie sa z nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na obdobie od 1. januára 2021 do 
31. decembra 2021 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 4A – Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 
 
Do diskusie sa z nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 5 - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2021-2023 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Matúš Harmaňoš a tiež miestny kontrolór.  
 
Petronela Klačanská odchod 11:27 
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Petronela Klačanská príchod 11:30 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2021 nasledovne:           
 

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 

 
2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač pre r. 2021 takto: 
 

Použitie Rezervného fondu    400 000 EUR 

 
3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2021 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 2022 a 2023 
2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022 a 2023 
3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022 a 2023 
- bez pripomienok 
 
C. berie na vedomie 
Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 -2023 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 7 – ANGE s. r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o výmere 44 m2 
a obstavaného priestoru parteru o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska so súp. č. 
6543, vchod Malokarpatské námestie 2, postavenej na pozemku reg. „C“ parc. č. 492, k. ú.: Lamač z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Martina Krúpová, Petronela Klačanská a Matúš Harmaňoš.  
 
Z hostí sa do diskusie zapojil Jozef Krúpa. 
 
Starosta v čase 11:48 vyhlásil pracovnú prestávku do 12:10. 
 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
nájom nebytových priestorov o výmere 44 m2 a obstavaného priestoru parteru o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa 
v budove Zdravotného strediska so súp. č. 6543, vchod Malokarpatské námestie 2, postavenej na pozemku reg. „C“ parc. 
č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638, k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, 
okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je Mestská časť Bratislava-Lamač, za nájomné vo výške 6.000,- EUR/rok na dobu 
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určitú, do 01.01.2023 na účely prevádzkovania lekárne, žiadateľovi: ANGE s.r.o., IČO: 35 695 331, so sídlom 
Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok  
 
B. konštatuje 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako nájomca predmetných nebytových priestorov 
prevádzkuje lekáreň, čím poskytuje službu, ktorá svojím charakterom a zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na 
Malokarpatskom námestí, a súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o 
predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 
- bez pripomienok  
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 6 – Súčasný stav a aktualizácia PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská a Matúš Harmaňoš.  
 
Poslanec Matúš Harmaňoš predložil pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení Akčného plánu PHSR MČ Bratislava-Lamač ku obdobiu: december 2020 
- s pripomienkami - žiadame doplniť správu o plnení Akčného plánu o merateľné ukazovatele a predložiť komisiám 
 
B. schvaľuje 
aktualizáciu Akčného plánu PHSR na rok 2021 
- s pripomienkami - doplnenie priorít a zámerov MČ a komisie  
 
C. schvaľuje 
personálne zabezpečenie pre vypracovanie projektového zásobníka za Mestskú časť Bratislava-Lamač ako súčasť 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 
Koordinátor:  (1)  Ing. Eva Kutišová 
Prípravný tím:  (3) Ing. Viktória Gasiorová 

Mgr. Magdaléna Hammerová 
Mgr. Mária Šimončičová 

- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 8 – Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Dagmar Berešová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa v 

polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej 
výmere 41,80 m² 

B. Peter Filo - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej 
budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 
m² 

C. Marcel Jakubovič - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 3 nachádzajúceho sa v 
polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej 
výmere 55,50 m² 

D. Beáta Mašková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 16, súp. č. 2072, parc. č. 472, k. ú. Lamač, LV č. 2170 o celkovej 
výmere 56,3 m² vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
73/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 ako sociálny byt 

E. Petra Petrášová - žiadosť o nájom obecného bytu č. 16, nachádzajúceho sa na 7. poschodí v bytovom dome 
na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124, o celkovej výmere 41,34 m2, 
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vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 101/2020/VIII zo dňa 
08.12.2020 ako sociálny byt 

F. Milan Urda - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 10 nachádzajúceho sa na 4. poschodí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej 
výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
58/2016/VII zo dňa 19.05.2016 ako pohotovostný byt 

 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Stanislav Babic.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
nájom obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 2046 na Heyrovského ulici č. 2, parc. č. 547, 
k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 41,80 m² za cenu 41 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 
1.713,80 EUR na dobu určitú do 31.10.2023 a to Dagmar Berešovej, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
 
B. schvaľuje 
nájom obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 2046 na Heyrovského ulici č. 2, parc. č. 547, 
k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 m² za cenu 41 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 
2.505,10 EUR na dobu určitú do 31.10.2023 a to Petrovi Filovi, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
C. schvaľuje 
nájom obecného bytu č. 3 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 2046 na Heyrovského ulici č. 2, parc. č. 547, 
k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 55,60 m² za cenu 41 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 
2.279,60 EUR na dobu určitú do 31.10.2023 a to Marcelovi Jakubovičovi, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
D. schvaľuje  
nájom obecného sociálneho bytu č. 1 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2072 na Studenohorskej ulici č. 16, 
parc. č. 472, k. ú. Lamač, LV č. 2170 o celkovej výmere 56,30 m² za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné 
vo výške 844,50 EUR na dobu určitú do 31.10.2021 a to Beáte Maškovej, Studenohorská 16, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
E. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 16 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2059 na Studenohorskej ulici č. 11, 
parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124 o celkovej výmere 41,34 m² za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné 
vo výške 620,10 EUR na dobu určitú do 31.03.2022 a to Petre Petrášovej, Studenohorská 11, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
F. schvaľuje 
nájom obecného pohotovostného bytu č. 10 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2086 na Studenohorskej ulici č. 
61, parc. č. 538, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m² za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné 
nájomné vo výške 620,10 EUR na dobu určitú do 02.12.2021 a to Milanovi Urdovi, Rožňavská 32, 979 01 Rimavská Sobota 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 9A - o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
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informatívnu správu o použití bezúročnej finančnej výpomoci (pôžičky) poskytnutej Ministerstvom financií SR na základe 
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 9B - o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská.  
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Radoslav Olekšák, Pavol Čech 
 
 
K bodu 11 – Interpelácie poslancov 
 
Žiaden z poslancov nepredniesol interpeláciu. 
 
 
K bodu 12 – Záver 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť, pracovníkom miestneho úradu za prípravu a technické zabezpečenie, 
rozlúčil sa s verejnosťou sledujúcou prenos a poprial všetkým príjemný zvyšok dňa.  
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Ing. Veronika Hagovská 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 Bratislava-Lamač                               

 
 
 
 
Ing. Lukáš Baňacký v. r.        

starosta MČ Bratislava-Lamač                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Baran 

 


