
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Lamač 

Zápisnica 
17.06.2021 

 
 
Prítomní: 6 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, 
PhD., MSc. Martina Krúpová, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák,  
Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Ing. Miroslav Širgel, Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Tomáš Baran 
Ospravedlnení: 1 - MVDr. Pavol Čech 
Neprítomní: 0 
Prítomní hostia: Igor Polakovič, JUDr. Peter Šrobár, Ing. Jozef Krúpa, Ing. Andrej Bachár - kontrolór 
 
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. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 17.06.2021 
5. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021 
6. Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
7. Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020 
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 11.04.2013 o určení 

školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019 ktorým sa určuje 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach 
školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 

10. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana Šimečku 4, Bratislava ako súčasti Materskej školy, 
Heyrovského 4, Bratislava a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine, Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013, ktorým sa 
zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač a návrh 
Zriaďovacej listiny Školskej jedálne, Milana Šimečku 4, Bratislava 

12. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

13. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

14. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  
15. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač: 

A. Ing. Karol Vérffy a Eva Vérffyová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3435/1, k. ú. Lamač 
o výmere 60,04 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

B. Ing. Jozef Kukučka – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5834/204608 k pozemkom reg. „C“ 
KN parc. č. 511, k. ú. Lamač o výmere 173 m2 a parc. č. 512, k. ú. Lamač o výmere 164 m2 

C. Ing. Ladislav Rácz, CSc. – žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/29, k. ú. Lamač 
o výmere 19 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky 
sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Bratislava-Lamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou 
Bratislava 

17. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Dana Smolinská – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 9, nachádzajúceho sa na 4. poschodí 

v bytovom dome  na ulici Studenohorská č. 4, súp. č. 2069,  parc. č. 478, k. ú.: Lamač,  LV č. 1759 o celkovej 
výmere 56,30 m² 

B. Miroslava Babošová – žiadosť o nájom bytu č. 14, nachádzajúceho sa na 6. 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 

C. Michaela Krajčovičová – žiadosť o nájom bytu č. 4, nachádzajúceho sa na 1. 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 

18. Návrh na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 3/2020 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 

19. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na 2. polrok 2021 
20. Informatívne správy: 

A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace marec a apríl 2021 
B. o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač 
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C. o koncepcii revitalizácie kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-Lamač 
D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 

21. Rôzne (bod prerokovaný o 11:30) 
22. Interpelácie poslancov 
23. 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 Petronelu Klačanskú 
Ako overovateľov zápisnice navrhol: Matúša Harmaňoša a Radoslava Olekšáka 
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. Petronela Klačanská  
2. Stanislav Babic 
- bez pripomienok 

           
B. volí  

       za overovateľov zápisnice: 
 1. Matúš Harmaňoš 
 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 1 – Martina Krúpová  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 2 – Návrh programu 
 
Martina Krúpová príchod 10:07. 
 
Starosta navrhol predradenie bodu 18 pred bod 6 ako bod 5A a doplnenie bodu 14 A Hlavné mesto SR Bratislava – návrh 
spolupráce pri zabezpečení plnenia úloh na úseku odťahovania motorových vozidiel z miestnych komunikácií III. a IV. 
triedy. 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení pozvánky zo dňa 11.06.2021  
- s pripomienkami: dopĺňa sa bod 14A Hlavné mesto SR Bratislava – návrh spolupráce pri zabezpečení plnenia úloh na 
úseku odťahovania motorových vozidiel z miestnych komunikácií III. a IV. triedy; predradenie bodu 18 pred bod 6 ako bod 
5A 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 - Pavol Čech 
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K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov.  
 
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  
- bez pripomienok 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech  
 
 
K bodu 4 – Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 
17.06.2021 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 17.06.2021 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
splnené uznesenia č. 101/2019/VIII, 43/2020/VIII, 7/2021/VIII v časti B, 12/2021/VIII, 13/2021/VIII, 14/2021/VIII, 
15/2021/VIII, 16/2021/VIII, 17/2021/VIII, 18/2021/VIII, 19/2021/VIII, 20/2021/VIII, 21/2021/VIII, 22/2021/VIII, 23/2021/VIII, 
24/2021/VIII, 25/2021/VIII, 26/2021/VIII, 27/2021/VIII  
- bez pripomienok  
 
C. vyraďuje zo sledovania  
splnené uznesenia č. 101/2019/VIII, 43/2020/VIII, 7/2021/VIII v časti B, 12/2021/VIII, 13/2021/VIII, 14/2021/VIII, 
15/2021/VIII, 16/2021/VIII, 17/2021/VIII, 18/2021/VIII, 19/2021/VIII, 20/2021/VIII, 21/2021/VIII, 22/2021/VIII, 23/2021/VIII, 
24/2021/VIII, 25/2021/VIII, 26/2021/VIII, 27/2021/VIII  
- bez pripomienok 
 
D. ruší 
uznesenie č. 95/2019/VIII v časti B 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech  
 
 
K bodu 5 - Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská a Petronela Klačanská. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
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Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 -  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 5A - Návrh na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 3/2020 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Poslanci hlasovaním odsúhlasili zlúčenie rozpravy k bodom 5A a 6. 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Petronela Klačanská, Veronika Hagovská a Martina Krúpová. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
pridelenie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 3/2020 zo dňa 29.10.2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Lamač oprávneným subjektom nasledovne: 
 
Futbalový klub Lamač     vo výške 21.000,- EUR 
GOJU KAI KARATE Bratislava    vo výške   2.500,- EUR 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930   vo výške          0,- EUR 
Jednota dôchodcov Slovenska BA-Lamač   vo výške      400,- EUR 
Divadlo pod Hájom     vo výške   1.500,- EUR 
Športový klub Argo     vo výške   1.000,- EUR 
Domov sociálnych služieb Rozsutec   vo výške      585,- EUR 
Atletika JOJO Lamač     vo výške   2.000,- EUR 
 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 6 - Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
2. 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  235 000 EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu  1 598 315 EUR 
  
Príjmové finančné operácie  1 968 544 EUR 
Výdavkové finančné operácie  85 500 EUR 
  
Výsledok hospodárenia 180 036 EUR 

 

 

  
- s pripomienkami: presun finančnej čiastky vo výške 1 000,- EUR znížením plánovaných výdavkov v podprograme 11.1 
Priame dotácie a ich navýšením v podprograme 11.2 Participatívny rozpočet, bez bilančných zmien a výsledku 
hospodárenia 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 7 – Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov.  
 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2020 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie  
stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2020 
- bez pripomienok  
 
C. schvaľuje 
1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Lamač: bez výhrad 
2. záverečný účet za rok 2020: bez výhrad 
 
Rozpis rozpočtového hospodárenia za rok 2020 
Bežné príjmy spolu        5 651 854,55 EUR 
Bežné výdavky spolu                                                                                   4 349 653,12 EUR 
Kapitálové príjmy spolu                                                                               184 828,00 EUR 
Kapitálové výdavky spolu                                                                                      268 100,17 EUR 
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                        1 218 929,26 EUR 
Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané účel. fin. prostriedky za rok 2019)          1 270 601,79 EUR 
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                              -51 672,53 EUR 
Príjmové finančné operácie                                                                                    623 039,79 EUR 
Výdavkové finančné operácie            70 290,79 EUR 
Rozdiel finančných operácií                                                                                   552 749,00 EUR 
Príjmy spolu                                                                                                      6 459 722,34 EUR 
Výdavky spolu                                                                                                 4 688 044,08 EUR 
Hospodárenie mestskej časti                                                                            1 771 678,26 EUR 
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ                                                      1 270 601,79 EUR 
Výsledok hospodárenia                                                                                      501 076,47 EUR 
 
3. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 0,00 EUR.  
Tvorba rezervného fondu za rok 2020 je vo výške 0,00 EUR. 
- bez pripomienok 
 
D. schvaľuje 
zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 501 076,47 EUR,  použiť na: 
 
- tvorbu rezervného fondu  501 076,47 EUR  
 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 8 – Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 11.04.2013 o 
určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Poslanci hlasovaním odsúhlasili zlúčenie rozpravy k bodom 8-11. 
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Do diskusie sa z poslancov zapojila Petronela Klačanská.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 11.04.2013 o určení školského obvodu 
pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
K bodu 9 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019 ktorým 
sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí 
a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019, ktorým sa určuje výška 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského 
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 
- bez pripomienok  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 10 – Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana Šimečku 4, Bratislava ako súčasti Materskej 
školy, Heyrovského 4, Bratislava a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Heyrovského 4, 
Bratislava 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana Šimečku 4, Bratislava ako súčasti Materskej školy, Heyrovského 4, 
Bratislava  
- bez pripomienok  
 
B. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine, Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
K bodu 11 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013, 
ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
a návrh Zriaďovacej listiny Školskej jedálne, Milana Šimečku 4, Bratislava 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013, ktorým sa zrušuje a zriaďuje 
školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok  
 
B. schvaľuje 
Zriaďovaciu listinu Školskej jedálne, Milana Šimečku 4, Bratislava  
- bez pripomienok  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 12 - Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš a Petronela Klačanská a tiež mestský poslanec Igor Polakovič. 
 
Radoslav Olekšák odchod 11:00 
Radoslav Olekšák príchod 11:01 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
- 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: 1 - Radoslav Olekšák 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 13 – Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
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K bodu 14 - Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 14A - Hlavné mesto SR Bratislava – návrh spolupráce pri zabezpečení plnenia úloh na úseku odťahovania 
motorových vozidiel z miestnych komunikácií III. a IV. triedy 
 
Do diskusie sa zapojil mestský poslanec Igor Polakovič. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  súhlasí  
s návrhom spolupráce s obchodnou spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o. pri zabezpečení plnenia úloh na 
úseku odťahovania motorových vozidiel z miestnych komunikácií III. a IV. triedy 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby v predloženom znení 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 15 – Nakladanie s majetkom: 
A. Ing. Karol Vérffy a Eva Vérffyová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3435/1, k. ú. Lamač 

o výmere 60,04 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
B. Ing. Jozef Kukučka – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5834/204608 k pozemkom reg. „C“ 

KN parc. č. 511, k. ú. Lamač o výmere 173 m2 a parc. č. 512, k. ú. Lamač o výmere 164 m2 
C. Ing. Ladislav Rácz, CSc. – žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/29, k. ú. Lamač 

o výmere 19 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A1. súhlasí 
s prevodom práv a povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy zo dňa 01.07.2005 zo súčasného nájomcu: Ing. Oldřich 
Vaněk, trvale bytom Podháj 15, 841 03 Bratislava, na nových nájomcov:  Ing. Karol Vérffy a Eva Vérffyová, obaja trvale 
bytom Podháj 2915/11, 841 03 Bratislava, za účelom zabezpečenia užívania priľahlých nehnuteľností vo vlastníctve 
nových nájomcov a zároveň i kontinuity jestvujúceho nájomného vzťahu formou zosúladenia skutočného stavu s právnym 
stavom  
- bez pripomienok  
 
A2. konštatuje 
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že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlého pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 3415/8 a stavby so súp. č. 2917, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3415/8, pričom zabezpečenie 
prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov možno realizovať len cez časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 
3415/1, ktorá má byť (je) predmetom nájmu 
- bez pripomienok  
 
B. schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5834/204608, prislúchajúceho k bytu vo vlastníctve žiadateľov, k pozemku 
reg. „C“ KN parc. č. 511 o výmere 173 m2, evidovanému katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 3789 
v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, zverenému na základe Protokolu č. 25/94 zo dňa 29.03.1994 
o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-
Lamač, za kúpnu cenu vo výške 245,61 EUR a k pozemku reg. „C“ KN parc. č. 512 o výmere 164 m2, evidovanému 
katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 3789 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava 
IV, zverenému na základe Protokolu č. 25/94 zo dňa 29.03.1994 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Lamač zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. 
č. 2078, vchody Studenorská č. 38 a 40, evidovanou katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 2158 
v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, za kúpnu cenu vo výške 232,83 EUR, žiadateľovi: Ing. Jozef 
Kukučka, trvale bytom Partizánska 2292/13, 984 01 Lučenec, prechodne bytom Studenohorská 38, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok  
 
C1. schvaľuje 
odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/29 o výmere 19 m2, aktuálne evidovaného ako súčasť 
pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3414/3, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 3758 
v katastrálnom území: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV ako pozemok reg. „E“ KN parc. č. 333/101, 
odčleneného na základe geometrického plánu č. G1-102/2020 na obnovenie časti parcely reg. „E“ KN parc. č. 333/101, 
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoluvlastníckom podiele 1/1, za kúpnu 
cenu vo výške 2.350,- EUR, za účelom realizácie zámeru žiadateľa zabrániť záplavám rodinného domu a pozemkom 
v jeho vlastníctve, žiadateľovi: Ing. Ladislav Rácz, CSc., trvale bytom Beňovského 6, 841 01 Bratislava 
- bez pripomienok  
 
C2. konštatuje 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov registra „C“ KN parc. 
č. 3345/2 a 3381/2, ako aj ďalších pozemkov susediacich s priľahlými pozemkami a zároveň aj stavby so súp. č. 4506 
(rodinný dom), postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3381/1, pričom jeho zámerom je realizácia výkonu ústavou 
garantovanej ochrany vlastníckych práv k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 16 - Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania národnej kultúrnej 
pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Bratislava-Lamač a Gréckokatolíckou 
cirkvou, eparchiou Bratislava 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Petronela Klačanská.  
 
Petronela Klačanská navrhla zmenu uznesenia v časti B. bode 3 a doplnenie uznesenia v časti C., ktorý si návrhová 
komisia osvojila. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. súhlasí  
s usporiadaním vzťahov vo veci spoločného užívania národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou 
cirkvou, farnosťou Bratislava-Lamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou Bratislava, formou uzatvorenia Dohody 
o spoločnom užívaní Kaplnky sv. Rozálie a priľahlých pozemkov 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
podstatné náležitosti dohody o spoločnom užívaní Kaplnky sv. Rozálie a priľahlých pozemkov v nasledovnom znení: 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Predmetom dohody je záväzok 1. signatára umožniť užívanie Kaplnky a pozemkov ostatným signatárom, na 

účely vykonávania náboženských úkonov a súvisiacich aktivít.  
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3. Po vykonaní ročného vyúčtovania spotreby energií podľa ods. 2 tohto článku je 1. signatár oprávnený refakturovať 
ostatným signatárom skutočnú spotrebu dodávky energií, pričom suma, ktorá bude ostatným signatárom 
vyfakturovaná, bude určená pomerným spôsobom podľa rozsahu užívania nehnuteľností. 

4. Ostatní signatári sú povinní poskytnúť 1. signatárovi súčinnosť pri užívaní nehnuteľností, najmä mu oznámiť 
spôsob a rozsah užívania nehnuteľností na účely vymedzené v čl. 2 ods. 1 tejto dohody a to jedným 
z nasledovných spôsobov: 
a) predložením harmonogramu užívania na nasledujúci kalendárny mesiac v lehote aspoň 10 dní pred 

skončením príslušného kalendárneho mesiaca, alebo 
b) písomným oznámením plánovaného užívania v lehote aspoň 10 dní pred predpokladaným dňom jeho 

realizácie. 
5. V prípade kolízie termínov v užívaní nehnuteľností medzi 2. a 3. signatárom riešia títo signatári prioritne dohodou; 

pokiaľ dohoda nie je možná, nehnuteľnosti je oprávnený užívať ten signatár, ktorého harmonogram alebo 
písomné oznámenie boli 1. signatárovi doručené skôr. 
. 

- s pripomienkami: v bode B č. 3, na „Po vykonaní ročného vyúčtovania spotreby energií podľa ods. 2 tohto článku 1. 
signatár refakturuje ostatným signatárom celkovú spotrebu pomerne podľa využitia...“; v bode B, doplniť bod 6 v znení 
„Predkladanie znenie dohody nebráni možnosti pristúpenia ďalších subjektov do tohto právneho vzťahu v budúcnosti 
formou písomných dodatkov.“ 
 
C. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o zapracovanie navrhnutých zmien do zmluvy 
- bez pripomienok 
 
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať ako o celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - Matúš Harmaňoš 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 21 – Rôzne (bod prerokovaný o 11:30) 
 
V diskusii k bodu rôzne vystúpila z občanov Eva Šáriová. 
 
Martina Krúpová odchod 11:35 
Martina Krúpová príchod 11:42 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
 
K bodu 17 - Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Dana Smolinská – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 9, nachádzajúceho sa na 4. 

poschodí v bytovom dome  na ulici Studenohorská č. 4, súp. č. 2069,  parc. č. 478, k. ú.: Lamač,  LV č. 1759 
o celkovej výmere 56,30 m² 

B. Miroslava Babošová – žiadosť o nájom bytu č. 14, nachádzajúceho sa na 6. 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 

C. Michaela Krajčovičová – žiadosť o nájom bytu č. 4, nachádzajúceho sa na 1. 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 

 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Stanislav Babic. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
nájom obecného bytu č. 9 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2069 na Studenohorskej ulici č. 4, parc. č. 478, k. 
ú. Lamač, LV č. 1759 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 30.06.2023 a to Dane Smolinskej, Pod Zečákom 79, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 14 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 30.06.2022 a to Miroslave Babošovej, Studenohorská 11, 841 03 Bratislava 
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- bez pripomienok 
 
C. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 4 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 31.08.2022 a to Michaele Krajčovičovej, Studenohorská 11, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať ako o celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 19 - Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na 2. 
polrok 2021 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Veronika Hagovská odchod 11:48 
Veronika Hagovská príchod 11:50 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na 2. polrok 2021 v nasledovných 
termínoch: 16.09.2021 a 09.12.2021 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 20A – Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiace marec a apríl 2021 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Martina Krúpová odchod 11:51 
Martina Krúpová príchod 11:53 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace marec a apríl 2021 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 20B – Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská a Matúš Harmaňoš. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 20C - Informatívna správa o koncepcii revitalizácie kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-
Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o revitalizácii kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 20D – Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš a Martina Krúpová.  
 
Poslanec Matúš Harmaňoš predložil návrh znenia nového uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
B. odvoláva 
poslanca Mgr. Stanislava Babica PhD. z funkcie podpredsedu komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby pri 
miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 
C. volí 
poslankyňu Ing. Veroniku Hagovskú do funkcie podpredsedníčky komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby pri 
miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 6 -  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Krúpová, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
Radoslav Olekšák odchod 12:10 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
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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 : 1 - Radoslav Olekšák 
Ospravedlnení: 1 – Pavol Čech 
 
 
K bodu 22 – Interpelácie poslancov 
 
Poslanec Matúš Harmaňoš predložil interpeláciu v nasledovnom znení: 
 
Obsah interpelácie, cit.: „Žiadam o poskytnutie správy o priebehu riešenia sťažností podaných zo strany Evy Šáriovej na 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku miestneho úradu Bratislava-Lamač.“ 
 
 
K bodu 23 – 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. Matúš Harmaňoš       ........................................................ 

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač                                            

 
 
 
 
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák      ...................................................... 

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač                                 
 
 
 
 
 

•  •  • 
 
   
 
 
 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová       ........................................................ 

prednostka MÚ Bratislava-Lamač                               

v z. Mgr. Tomáš Pénzeš 
 
 
 
Ing. Lukáš Baňacký        ........................................................ 

starosta MČ Bratislava-Lamač                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Baran 


