
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 17. 02. 2022 

 

 
POZVÁNKA  

na 26. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 22. februára 2022 (utorok) o 10.00 h. 
  prostredníctvom videokonferencie v súlade s § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 
  

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 výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2021 
5.  Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 22.02.2022  
6.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022  
7.  Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy  
8. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

A. MICARD, s.r.o. – žiadosť o nájom časti nebytového priestoru na 1. poschodí v stavbe so súp. 
č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 492, k. ú. Lamač 

9. Board Academy, občianske združenie - žiadosť o prevod práv a povinností vyplývajúcich z Dohody 
o spolupráci pri rozvoji športu na nového signatára - Lamač v pohybe, občianske združenie  

10.  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu:  
A. Petra Petrášová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 16, nachádzajúceho sa 

na 7. poschodí bytového domu s vchodom na Studenohorskej ul. 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 

11.  Informatívne správy:  
A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace september až december 2021  
B.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
C. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Lamač  
12.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
13. Interpelácie poslancov  
14.  Záver 
 

 

 

 

 
Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 

 


