
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 1/2022/VIII – č. 18/2022/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 22.02.2022 

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

Uznesenie č. 1/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Petronela Klačanská 

2. Stanislav Babic 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Pavol Čech 

 2. Veronika Hagovská  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 2/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 



A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 17.02.2022 s doplnením bodu 9A – Návrh na zvýšenie príspevkov na 

stravovanie pre seniorov 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 3/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

A. berie na vedomie 

úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 

a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač  

- s pripomienkami  

 

Uznesenie č. 4/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, aby zabezpečil podanie podnetu na Protimonopolný 

úrad SR. Podnet by podala MČ Bratislava-Lamač z povahy zmluvy o dlhodobom prenájme, 

prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Lamač z 

dôvodu žiadosti prešetrenia obchodného správania spoločnosti BES s.r.o. ako nájomcu podľa 

spomenutej zmluvy. Žiada o podanie podnetu na Protimonopolný úrad SR do 28.2.2022. 

- bez pripomienok 

 

 



Uznesenie č. 5/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, aby zabezpečil podanie podnetu na Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví. Podnet by podala MČ Bratislava-Lamač na zmenu alebo zrušenie 

rozhodnutia č. 0009/2022/T, ktorým došlo k zvýšeniu variabilnej zložky maximálnej ceny 

tepla. Žiada o podanie podnetu na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví do 28.2.2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 6/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, aby zabezpečil potrebné kroky k vykonaniu 

nezávislého a odborného auditu v spol. BES s.r.o.. Žiada o vykonanie auditu ekonomického, 

právneho a zameraného na hospodárny prístup spol. BES s.r.o. Podnet na vykonanie auditu by 

podala MČ Bratislava-Lamač z povahy zmluvy o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní 

a modernizácii tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Lamač medzi MČ Bratislava-

Lamač ako prenajímateľom a spol. BES s.r.o. ako nájomcom. Požiadavka o vykonanie auditu 

vychádza z neprimeraného nárastu cien za variabilnú zložku ceny tepla, kde dochádza k nárastu 

cenového zaťaženia konečného spotrebiteľa. Žiada o iniciovanie auditu do 8.3.2022. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 7/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 



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 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, aby zabezpečil právnu analýzu zmluvy o dlhodobom 

prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-

Lamač, vrátane všetkých jej dodatkov, uzavretej medzi mestskou časťou Bratislava-Lamač ako 

prenajímateľom a spoločnosťou BES s.r.o. ako nájomcom so zameraním sa na možnosti 

ukončenia tejto zmluvy zo strany mestskej časti Bratislava-Lamač z dôvodu možného porušenia 

zmluvných povinností zo strany nájomcu. Predmetnú právnu analýzu žiada zadať advokátskej 

kancelárii, ktorá sa špecializuje na právo v oblasti energetiky a hospodárenia s energetickými 

zdrojmi a nemá žiaden konflikt záujmov vo vzťahu k nájomcovi. Do procesu výberu 

advokátskej kancelárie žiada ako pozorovateľa zahrnúť poslankyňu Ing. Veroniku Hagovskú. 

Predmetnú právnu analýzu žiada iniciovať do 8.3.2022. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 8/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

A. žiada 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač, aby v rámci svojej prebiehajúcej kontrolnej 

činnosti v spol. BES s.r.o. vyžiadal od spol. BES s.r.o informácie ohľadom (finančného a 

technického zamerania) výroby a dodávky tepla, detaily (finančného a technického zamerania) 

k plánovanej modernizácii tepelného hospodárstva v MČ Lamač. Zároveň v zmysle zmluvy 

o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva mestskej časti 

Bratislava-Lamač medzi MČ Bratislava-Lamač ako prenajímateľom a spol. BES s.r.o. ako 

nájomcom žiada kontrolóra o dotazovanie sa informácií súvisiacich s nákupom plynu spol. BES 

s.r.o. Tieto kroky žiada iniciovať do 28.2.2022. 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 9/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k stanovisku k Správe o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

Správu o výsledku kontroly poskytovania dotácií za rok 2021 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 10/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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

platných k 22.02.2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 

k 22.02.2022 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 58/2021/VIII, 59/2021/VIII, 60/2021/VIII, 61/2021/VIII, 62/2021/VIII, 

63/2021/VIII, 64/2021/VIII, 65/2021/VIII, 66/2021/VIII, 67/2021/VIII, 68/2021/VIII, 

69/2021/VIII, 70/2021/VIII, 71/2021/VIII, 72/2021/VIII, 73/2021/VIII, 74/2021/VIII, 

75/2021/VIII, 76/2021/VIII, 77/2021/VIII, 78/2021/VIII, 79/2021/VIII, 80/2021/VIII, 

81/2021/VIII, 82/2021/VIII, 83/2021/VIII, 84/2021/VIII, 85/2021/VIII, 86/2021/VIII, 

87/2021/VIII, 88/2021/VIII, 89/2021/VIII, 90/2021/VIII, 92/2021/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 58/2021/VIII, 59/2021/VIII, 60/2021/VIII, 61/2021/VIII, 62/2021/VIII, 

63/2021/VIII, 64/2021/VIII, 65/2021/VIII, 66/2021/VIII, 67/2021/VIII, 68/2021/VIII, 



69/2021/VIII, 70/2021/VIII, 71/2021/VIII, 72/2021/VIII, 73/2021/VIII, 74/2021/VIII, 

75/2021/VIII, 76/2021/VIII, 77/2021/VIII, 78/2021/VIII, 79/2021/VIII, 80/2021/VIII, 

81/2021/VIII, 82/2021/VIII, 83/2021/VIII, 84/2021/VIII, 85/2021/VIII, 86/2021/VIII, 

87/2021/VIII, 88/2021/VIII, 89/2021/VIII, 90/2021/VIII, 92/2021/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 11/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k priebežnému vyhodnoteniu Plánu verejných obstarávaní investičných akcií  

v roku 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 12/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k žiadosti hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v predloženom znení 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 13/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k žiadosti o 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 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A1. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru č. 2.16 o výmere 23,96 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí 

v stavbe so súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na LV č. 1638, k. ú. Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV (ďalej len 

„predmet nájmu“), za nájomné vo výške 838,60 EUR/rok, na dobu odo dňa uzatvorenia 

nájomnej zmluvy do 01.01.2023, za účelom prevádzkovania detskej dermatologickej 

ambulancie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore dermatológia, žiadateľovi: 

MICARD, s.r.o., so sídlom Raková 1448, 023 51 Raková, za podmienky, že v prípade 

skončenia nájomného vzťahu k nebytovému priestoru č. 2.15 o výmere 15,72 m2, 

nachádzajúceho sa na 1. poschodí v stavbe so súp. č. 6543 (Zdravotné stredisko Lamač), 

situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného 

úradu Bratislava na LV č. 1638, k. ú. Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorý 

je stavebne prepojený s predmetom nájmu (ďalej len „nebytový priestor č. 2.15“), a ktorého 

súčasným nájomcom v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Lamač č. 76/2021/VIII zo dňa 09.11.2021 je právnická osoba: STANMED s.r.o., so sídlom 

Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava (ďalej len „súčasný nájomca“), sa žiadateľ, v 

zmysle nájomnej zmluvy nájomca, zaviaže uzatvoriť nájomný vzťah k nebytovému priestoru 

č. 2.15, za predpokladu, že súčasný nájomca nebytového priestoru č. 2.15 neprejaví záujem 

o pokračovanie nájomného vzťahu k nebytovému priestoru č. 2.15  

- bez pripomienok  

 

A2. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem prevádzkovať 

v Zdravotnom stredisku Lamač detskú dermatologickú ambulanciu a poskytovať zdravotnú 

starostlivosť v odbore dermatológia, čím poskytuje službu, ktorá je svojím charakterom a 

zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 14/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 



k žiadosti Board Academy, občianske združenie o prevod práv a povinností 

vyplývajúcich z Dohody o spolupráci pri rozvoji športu na nového signatára - 

Lamač v pohybe, občianske združenie 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s prevodom všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Dohody o spolupráci pri rozvoji 

športu, uzatvorenej dňa 28.01.2022 zo signatára dohody: Board Academy, so sídlom 

Mošovského 791/1, 811 03 Bratislava-Staré mesto, IČO: 42 253 969, na nového signatára: 

Lamač v pohybe, so sídlom Heyrovského 4639/9, 841 03 Bratislava-Lamač, IČO: 54 374 065 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 15/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k žiadosti 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 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom obecného sociálneho bytu č. 16 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2059 na 

Studenohorskej ulici č. 11, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124 o celkovej výmere 41,34 m² 

za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 620,10 EUR na dobu určitú 

do 31.03.2024, a to Petre Petrášovej, Studenohorská 11, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 16/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiace september až 

december 2021 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace september až december 

2021 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 17/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.02.2022 

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 

 

Uznesenie č. 18/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 22.02.2022 

k informatívnej správe o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o  výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

- bez pripomienok 

 

B. odvoláva 

z funkcie predsedu Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava-Lamač Martinu 

Krúpovú MSc. 

- bez pripomienok 



 

C. odvoláva 

z funkcie podpredsedu Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava-Lamač 

Mgr. Stanislava Babica PhD. 

- bez pripomienok 

 

D. volí 

do funkcie podpredsedu Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava-Lamač 

Martinu Krúpovú MSc. 

- bez pripomienok 

 

E. volí 

do funkcie predsedu Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava-Lamač 

Mgr. Stanislava Babica PhD. 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská PhD. v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.    

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.  

prednostka MÚ MČ Bratislava-Lamač     

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  

starosta MČ Bratislava-Lamač  

 


