
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 
č. 13/2022/IX – č. 28/2022/IX 

zo zasadnutia  
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
dňa 14.12.2022 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Uznesenie č. 13/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Veroniku Hagovskú 
2. Máriu Šimončičovú 
- bez pripomienok 

           
B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 
 1. Petronelu Klačanskú 
 2. Alexandru Kriššovú 

- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 14/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k návrhu programu 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 
pozvánky zo dňa 09.12.2022 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 15/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k úvodnému slovu starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti 
Bratislava-Lamač a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
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A. berie na vedomie 
úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 16/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 14.12.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 
k 14.12.2022 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
splnené uznesenia č. 7/2022/VIII, 8/2022/VIII, 66/2022/VIII, 67/2022/VIII, 68/2022/VIII, 
69/2022/VIII, 71/2022/VIII, 72/2022/VIII, 73/2022/VIII, 74/2022/VIII, 75/2022/VIII, 76/2022/VIII, 
77/2022/VIII, 78/2022/VIII, 79/2022/VIII, 80/2022/VIII, 1/2022/IX, 2/2022/IX, 3/2022/IX, 
4/2022/IX, 5/2022/IX, 6/2022/IX, 7/2022/IX, 8/2022/IX, 9/2022/IX, 10/2022/IX, 11/2022/IX, 
12/2022/IX 
- bez pripomienok 
 
C. vyraďuje zo sledovania  
splnené uznesenia č. 7/2022/VIII, 8/2022/VIII, 66/2022/VIII, 67/2022/VIII, 68/2022/VIII, 
69/2022/VIII, 71/2022/VIII, 72/2022/VIII, 73/2022/VIII, 74/2022/VIII, 75/2022/VIII, 76/2022/VIII, 
77/2022/VIII, 78/2022/VIII, 79/2022/VIII, 80/2022/VIII, 1/2022/IX, 2/2022/IX, 3/2022/IX, 
4/2022/IX, 5/2022/IX, 6/2022/IX, 7/2022/IX, 8/2022/IX, 9/2022/IX, 10/2022/IX, 11/2022/IX, 
12/2022/IX 
- bez pripomienok 
 
D. ruší 
uznesenia č. 77/2011/VI, 54/2012/VI, 112/2014/VI, 173/2014/VI, 145/2015/VII, 152/2015/VII, 
5/2017/VII, 34/2017/VII, 14/2018/VII, 51/2018/VII, 102/2018/VII, 105/2018/VII, 96/2019/VIII, 
99/2019/VIII, 102/2019/VIII, 104/2019/VIII, 120/2019/VIII, 162/2019/VIII, 21/2020/VIII, 
44/2020/VIII, 82/2020/VIII, 98/2020/VIII, 112/2020/VIII, 113/2020/VIII, 91/2021/VIII, 
6/2022/VIII, 37/2022/VIII, 38/2022/VIII, 39/2022/VIII, 40/2022/VIII, 65/2022/VIII, 70/2022/VIII, 
81/2022/VIII 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 17/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 14.12.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
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A. žiada  
starostu MČ Bratislava-Lamač o zabezpečenie vypracovania súhrnnej informatívnej správy 
o stave, úrovni a rozvoji prevádzky tepelného hospodárstva /TH/ MČ Bratislava-Lamač, 
užívaného a prevádzkovaného spol. BES s.r.o. za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2022. 
Vzhľadom k povinnosti f. BES predložiť správu za predchádzajúci rok do 30.4. nasledujúceho 
roka, žiada túto správu predložiť príslušnej pracovnej skupine k problematike TH Lamač do 
31.5.2023. Následne žiada predložiť správu poslancom a poslankyniam Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač a taktiež sprístupnenie tejto informatívnej správy 
verejnosti na webe Lamača a/alebo formou informatívneho stretnutia s verejnosťou. 
-bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 18/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 14.12.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. žiada  
starostu MČ Bratislava-Lamač o zabezpečenie písomnej (poštovej alebo elektronickej) 
komunikácie medzi MČ Lamač a jej zástupcami a spol. BES. Ďalej žiada o tejto vzájomnej 
komunikácii viesť evidenciu. V prípade osobného stretnutia zástupcov MČ Lamač a BES žiada 
o zabezpečenie zápisu zo stretnutia a o zaevidovanie zápisu. 
-bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 19/2022/IX 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 14.12.2022 
k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 

platných k 14.12.2022 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. žiada  
kontrolóra MČ Bratislava-Lamač s podporou starostu MČ Bratislava-Lamač zabezpečiť 
zefektívnenie prebiehajúcej kontrolnej činnosti v spol. BES. Zámerom je odstrániť nejasnosti 
pri spôsobe uplatňovania kontrolných nástrojov zo strany MČ Lamač  voči  nájomcovi TH vo 
vlastníctve MČ,  spol. BES s.r.o, ktorá prevádzkuje TH. MiZ žiada vypracovať návrh postupu 
výkonu kontrolnej činnosti a uplatňovania práv MČ vyplývajúcich zo Zmluvy o dlhodobom 
prenájme, prevádzkovaní a modernizácii TH MČ BA Lamač uzatvorenej so spol. BES s.r.o. 
Návrh postupu pri výkone kontrolnej činnosti žiada kontrolóra predložiť na najbližšie rokovanie 
pracovnej skupiny k problematike TH Lamač.  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 20/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 14.12.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



4 

 

 
A. žiada 
starostu MČ o odpovedanie na písomné otázky verejnosti položené k jednotlivým bodom 
zastupiteľstva do 30 dní písomne spolu so zverejnením otázky a odpovede na webovej stránke 
MČ Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
  

Uznesenie č. 21/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 14.12.2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. žiada 
starostu o pravidelné informovanie na týždennej báze o stave rekonštrukcie ZŠ 
prostredníctvom webovej stránky MČ Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
  

Uznesenie č. 22/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 
zo dňa 23.04.2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti  

Bratislava-Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 23.04.2009 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Lamač v znení v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 zo dňa 11.03.2010, všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2011 zo dňa 17.03.2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 
22.09.2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 zo dňa 13.03.2014  
- bez pripomienok 
 
B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2009 zo dňa 23.04.2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov 
- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 23/2022/IX 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 14.12.2022 
k nakladaniu 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 – žiadatelia v časti A a B; pozemky reg. „C“ KN parc. č. 585 
o výmere 155 m2 a parc. č. 586 o výmere 157 m2, k. ú. Lamač, zastavaných bytovým 

domom – stavbou so súp. č. 2097, vchod Bakošova 16 – žiadateľ v časti C): 
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A. Mgr. Ljuba Náhliková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
4300/179456  

B. Ing. Ingrid Hrubá - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
6916/179456  

C. Mgr. Rudolf Major - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 
4300/179456  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 
vlastníctve žiadateľky, k pozemku registra „C“ KN parc. č. 466 o výmere 155 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanému katastrálnym odborom Okresného 
úradu Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, 
zvereného mestskej časti Bratislava-Lamač 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 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu 
cenu vo výške 184,92 EUR a k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 467, o výmere 156 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, zvereného 
mestskej časti Bratislava-Lamač 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 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu cenu vo 
výške 186,12 EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody 
Studenohorská č. 45 a 47, žiadateľke: Mgr. Ljuba Náhliková, trvale bytom Studenohorská 47, 
841 03 Bratislava s podmienkou, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom 
vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 
vlastníctve žiadateľky, k pozemku registra „C“ KN parc. č. 466 o výmere 155 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovanému katastrálnym odborom Okresného 
úradu Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, 
zvereného mestskej časti Bratislava-Lamač 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 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu 
cenu vo výške 297,43 EUR a k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 467, o výmere 156 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, zvereného 
mestskej časti Bratislava-Lamač 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 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu cenu vo 
výške 299,34 EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody 
Studenohorská č. 45 a 47, žiadateľke: Ing. Ingrid Hrubá, trvale bytom Tyršova 1586, 289 24 
Milovce, Česká republika s podmienkou, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené 
s prevodom vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 
- bez pripomienok 
 
C. schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 
vlastníctve žiadateľa, k pozemku registra „C“ KN parc. č. 585 o výmere 155 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, evidovanému katastrálnym odborom Okresného úradu 
Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, zvereného 
mestskej časti Bratislava-Lamač na základe Protokolu č. 25/94 zo dňa 29.03.1994 o zverení 
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majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 
mestskej časti Bratislava-Lamač v znení Dodatku č. 2 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu cenu vo 
výške 184,92 EUR a k pozemku registra „C“ KN, parc. č. 586, o výmere 157 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Bratislava na LV č. 1 v k.ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, zvereného 
mestskej časti Bratislava-Lamač 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 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 25.03.2022, za kúpnu cenu vo 
výške 187,31 EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2097, vchody Bakošova 
č. 14 a 16, žiadateľovi: Mgr. Rudolf Major, trvale bytom Petrova Ves 316, 908 44 
s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 
k predmetným pozemkom 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 24/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k žiadostiam o nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Heyrovského 14, BA - 

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

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A1. schvaľuje 
nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 553/1 o výmere maximálne 25 m2, evidovaného 
katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 2468 v k. ú.: Lamač, 
obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 125,- 
EUR/rok, žiadateľovi: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Heyrovského 14, 
BA, so sídlom Heyrovského 14, 841 03 Bratislava, za účelom vybudovania a užívania 
kontajnerového stojiska, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

1. žiadateľ postaví stojisko v súlade so štandardom v zmysle Manuálu pre stavbu 
a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy; 

2. žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu kontajnerového stojiska na posúdenie 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 
 
A2. konštatuje 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že súčasný stav kontajnerových stojísk 
na území mestskej časti Bratislava-Lamač nespĺňa štandardy moderných verejných priestorov, 
vrátane nárokov kladených na ich estetické stvárnenie, pričom v niektorých prípadoch môže 
ovplyvňovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zámer žiadateľa je v súlade s 
koncepciou riešenia kontajnerových stojísk na území mestskej časti Bratislava-Lamač. 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 25/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k návrhu na predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet 
sv. Rozália“ 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
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A. schvaľuje 
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ust. § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov predĺženie doby konania dobrovoľnej zbierky „Transparentný účet sv. Rozália“ do 
31.12.2026, za podmienok stanovených uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Lamač č. 58/2020/VIII zo dňa 09.07.2020 v častiach B1, B2 a B4  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 26/2022/IX 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 14.12.2022 

k návrhu harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Lamač na rok 2023 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 
2023 v nasledovných termínoch: 25. 01. 2023; 29. 03. 2023; 21. 06. 2023; 20. 09. 2023, 29. 11. 
2023 
- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 27/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k informatívnej správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach ZŠ a MŠ za školský rok 2021/2022   

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ a MŠ 
za školský rok 2021/2022 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 28/2022/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 14.12.2022 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti  
Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
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●  ●  ● 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Mgr. Mária Šimončičová v. r.     

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.  

prednostka MÚ MČ Bratislava-Lamač     

 

 

 

Igor Polakovič v. r.  

starosta MČ Bratislava-Lamač  

 


