
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 24. 06. 2022 

 

 
POZVÁNKA  

na 28. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 29. júna 2022 (streda) o 09.00 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.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač 

na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022  
5.  Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 29.06.2022  
6.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022  
7.  Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2021 
8.  Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
9. 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 v znení VZN č. 1/2021 zo dňa 17.06.2021 

10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach 
prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 
07.02.2019, VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019, VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020, VZN 
č. 5/2021 zo dňa 05.10.2021 

11. Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022 

12. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

13. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 4/2020  

14. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu Dodatku štatútu vo veci 
pôsobnosti mestských častí v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca 

15. Občianske združenie Lamač v pohybe – žiadosť o spoluúčasť mestskej časti Bratislava-
Lamač na úhradách za platby za dodávky plnení spojených s užívaním Športovej haly Lamač 

16. Železnice Slovenskej republiky – návrh nájomnej zmluvy s právom stavby za účelom prípravy, 
realizácie a užívania stavby - pamätníka obetiam holokaustu - „Moja vina“, časť pozemku reg. 
„C“ KN parc. č. 1828/7 o výmere 25 m2, k. ú. Lamač (zastavaná časť) a časť pozemku reg. „C“ 
KN parc. č. 1828/7 o výmere 120 m2, k. ú. Lamač (zeleň) 
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17.  Energy Services Slovakia 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, ktorým bola na území 
Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom 
cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 
Ukrajiny, formou poskytnutia humanitárnej pomoci cudzincom   

18.  Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač 
(pozemky reg. „C“ KN parc. č. 466 o výmere 155 m2 a parc. č. 467 o výmere 156 m2, k. ú. 
Lamač, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská 45 
a 47): 
A. Ing. Attila Tászli a Yulia Litvinenko - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  
B. Mária Liptáková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456  
C. Darina Rákoczyová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  
D. MUDr. Marek Ocilka a PaedDr. Renáta Ocilková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 6916/179456  
E. Mgr. Vlasta Dobošová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  
F. Ing. Richard Schlosser a Bc. Žofia Schlosserová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 6916/179456  
G. Dušan Sršeň a Mgr. Magdaléna Sršňová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 6916/179456  
H. prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. a PhDr. Viera Podhradská - žiadosť o prevod 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  
I. Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 4300/179456  
J. Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 6916/179456  
K. Ján Neumann a Zuzana Neumannová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 6916/179456  
L. Kvetoslava Mydliarová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  
M. Alžbeta Csémyová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456  
N. Ing. Denisa Lukáčová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  
O. Ing. Miloš Smolák, MBA. a PhDr. Martina Jančeková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 4300/179456  
P. Viera Kozárová – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  

19. Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (stavba so súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 
/Zdravotné stredisko Lamač/ situovaná na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 492, k. ú. Lamač): 
A.  A GYN s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   
B.  ANGE s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   
C.  Annfuturo s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   

D.  KardioBene s.r.o. – žiadosť o nájom nebytového priestoru 

E.  MICARD, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru  a žiadosť o prevod 
práv a povinností z nájomnej zmluvy na obchodnú spoločnosť DERMAkid s.r.o. 

F.  Detský neurológ, s.r.o. - žiadosť o nájom nebytového priestoru 
G. MUDr. Jana Straková, s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   
H.  MUDr. Mária Ďurmanová - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   
I.  MUDr. Zuzana Schwarczová - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru   
J.  PhDr. Katarína Melicherčíková, dipl. fyzioterapeut - žiadosť o predĺženie doby nájmu 

nebytového priestoru   
K.  STANMED s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru a rozšírenie 

predmetu nájmu  
L.  Vesedent s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 
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20.  Nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A. á la Maison – žiadosť o prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy na obchodnú 

spoločnosť NALE TABAK s. r. o. 
B. Helena Miškovičová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1413/1 o výmere 

19 m2, k. ú. Lamač 
C. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Lamač - žiadosť o nájom nebytového priestoru 

o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. 3 (Priestor č. 1, Kino 
Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, 
k. ú. Lamač 

D. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 
Legionárska - žiadosť o nájom nebytového priestoru o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. 
č. 1125, Malokarpatské nám. 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) 
situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, k. ú. Lamač 

E. Občianske združenie Dúha - Dúha T.O. Carrigo - žiadosť o predĺženie doby nájmu 
nebytového priestoru o výmere 5,25 m2, v stavbe so súp. č. 2046, Heyrovského 2 
(Polyfunkčná budova), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 547, k. ú. Lamač a 
nebytového priestoru o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. 3 
(Priestor č. 1, Kino Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) situovanej na pozemku reg. 
„C“ KN parc. č. 490/5, k. ú. Lamač 

F. Sau Luong Van – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 27,93 
m2 v Objekte pre obchod a služby - stavbe so súp. č. 6818, vchod Malokarpatské nám. 
17/A, k. ú. Lamač 

G. Ľubomil Mišovič – žiadosť o predĺženie doby nájmu časti stavby o výmere 27,93 m2 v 
Objekte pre obchod a služby - stavbe so súp. č. 6818, vchod Malokarpatské nám. 17/C, k. 
ú. Lamač 

H. KULLA SK, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 102,05 
m2, nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb Lamač – stavbe so súp. č. 1128, vchod 
Malokarpatské nám. 7, k. ú. Lamač 

I. VITALAND, s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 
43,56  m2, nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb Lamač – stavbe so súp. č. 1128, 
vchod Malokarpatské nám. 7, k. ú. Lamač 

J. SWAN, a.s. – žiadosť o nájom časti plochy o výmere 15 m2 (časť plochy strechy objektu 
Domu služieb Lamač - stavby so súp. č. 1128, situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 
495) 

21.  Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu:  
A. Andrea Šulíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2, 

nachádzajúceho sa v objekte budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum na ulici Borinská 
č. 23, súp. č. 1676, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 o celkovej výmere 42,46 m² 

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

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

Bratislava-Lamač za obdobie február až máj 2022  
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač   
C.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
D. o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač   
E. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač  
24.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
25. Interpelácie poslancov  
26.  Záver 
 

 

 

 

 
Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 

 


