
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 16. 09. 2022 

 

 
POZVÁNKA  

na 29. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) o 09.00 h. 
  vo veľkej zasadacej miestnosti budovy kina na Malokarpatskom námestí č. 3  

v Bratislave 
 

 
  
Návrh programu: 
 
 
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 22.09.2022  
5.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022  
6.  Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
7. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa:  
A.  HILARY, s.r.o. – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1760/3, k. ú. Lamač – areál 

Pod násypom 19  
B.  Vesedent s.r.o. – žiadosť o pokračovanie nájmu nebytových priestorov – stavba so súp. č. 6543, 

Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač) 
8.  Energy Services Slovakia a.s., Finance Corporation a.s. – návrh usporiadania vzťahov vo veci 

užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11, situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. 
č. 500/4, k. ú. Lamač za účelom riešenia krízovej situácie, ako aj zmiernenia následkov 
mimoriadnej udalosti, v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 142 zo dňa 26.02.2022 a za účelom 
zabezpečenia poskytovania stravovacích služieb mestskou časťou Bratislava-Lamač  

9.  Informatívne správy: 
A.  o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) na území mestskej časti 

Bratislava-Lamač za obdobie máj až júl 2022  
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač   
C.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač  
10.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 10.30 h.)  
11. Interpelácie poslancov  
12.  Záver 
 

 

 

 

 
Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 

 


