
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 25. 03. 2022 

 

 
POZVÁNKA  

na 27. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 31. marca 2022 (štvrtok) o 10.00 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 kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021  
5.  Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 31.03.2022  
6.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022  
7.  Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  
8.  Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač  
9.  Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 

(v súvislosti s mimoriadnou situáciou zapríčinenou hromadným prílevom cudzincov na územie 
Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny)  

10. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č. 11 

v Bratislave - žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. Lamač 
o výmere maximálne 25 m2 

B. Občianske združenie – Rybička – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov 
o výmere 93,86 m2, Nebytový priestor č. 10-80 (Spoločenské centrum Lamač) v bytovom 
dome so súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. 8, situovanom na pozemku reg. „C“ KN 
parc. č. 481/30, k. ú. Lamač   

11.  Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu:  
A. Iveta Bilčíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 8 nachádzajúceho 

sa na 3. poschodí  v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, 
539, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m² vyčleneného uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 64/2019/VIII zo dňa 
20.06.2019 ako sociálny byt 

B. Miroslava Babošová – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného 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  
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12.  Informatívne správy: 
A.  o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) na území mestskej časti 

Bratislava-Lamač za obdobie január 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  
13.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
14. Interpelácie poslancov  
15.  Záver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Upozornenie   
 
Žiadame všetky osoby, aby dôsledne dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 
v interiéri budov vhodnými preventívnymi ochrannými prostriedkami, uloženú všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v čase zasadnutia miestneho zastupiteľstva Bratislava-
Lamač v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Vstup do veľkej 
zasadacej miestnosti bude umožnený len osobám s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami. 
 
V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29 zo dňa 10.03.2022, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných 
dýchacích ciest, zverejnenej vo Vestníku vlády SR pod čiastkou 29/2022, sa s účinnosťou od 14. 
marca 2022 nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) 
použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov. 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


