
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 66/2022/VIII – č. 81/2022/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 22.09.2022 

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

Uznesenie č. 66/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Veronika Hagovská 

2. Pavol Čech 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Radoslav Olekšák  

 2. Matúš Harmaňoš 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 67/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 16.09.2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 68/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

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. 69/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

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 MČ Bratislava Lamač o poskytnutie písomnej informácie, či mu prevádzkovateľ 

tepelného hospodárstva /TH/, spoločnosť BES s.r.o. poskytuje plnú súčinnosť pri jeho výkone 

kontroly skutočností, týkajúcich sa výroby a dodávok tepelnej energie v tepelnom hospodárstve 

/TH/ MČ Bratislava Lamač. Termín sa stanovuje najneskôr do 30.9.2022. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 70/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 



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 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 31.8.2022. Túto 

správu žiada po prerokovaní príslušnou pracovnou skupinou predložiť poslancom 

a poslankyniam Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Lamač formou e-mailu najneskôr do 

14.10.2022. Súčasne žiada o následné sprístupnenie tejto informatívnej správy verejnosti na 

webe Lamača, najneskôr do 21.10.2022. 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 71/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

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 

o pravidelné informovanie na týždennej báze o stave rekonštrukcie ZŠ prostredníctvom 

webovej stránky MČ  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 72/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

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

platných k 22.09.2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 



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

k 22.09.2022 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 103/2019/VIII, 34/2022/VIII, 35/2022/VIII, 36/2022/VIII, 41/2022/VIII, 

42/2022/VIII, 43/2022/VIII, 44/2022/VIII, 45/2022/VIII, 46/2022/VIII, 47/2022/VIII, 

48/2022/VIII, 49/2022/VIII, 50/2022/VIII, 51/2022/VIII, 52/2022/VIII, 53/2022/VIII, 

55/2022/VIII, 56/2022/VIII, 57/2022/VIII, 58/2022/VIII, 59/2022/VIII, 60/2022/VIII, 

61/2022/VIII, 62/2022/VIII, 63/2022/VIII, 64/2022/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 103/2019/VIII, 34/2022/VIII, 35/2022/VIII, 36/2022/VIII, 41/2022/VIII, 

42/2022/VIII, 43/2022/VIII, 44/2022/VIII, 45/2022/VIII, 46/2022/VIII, 47/2022/VIII, 

48/2022/VIII, 49/2022/VIII, 50/2022/VIII, 51/2022/VIII, 52/2022/VIII, 53/2022/VIII, 

55/2022/VIII, 56/2022/VIII, 57/2022/VIII, 58/2022/VIII, 59/2022/VIII, 60/2022/VIII, 

61/2022/VIII, 62/2022/VIII, 63/2022/VIII, 64/2022/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 73/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

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. 74/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k návrhu na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022  

        
 

Príjmy bežného rozpočtu  4 957 771 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 994 413 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  2 100 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  3 722 214 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  1 754 380 EUR 

Výdavkové finančné operácie  95 500 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 24 EUR 

 

  
 

 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 75/2022/VIII  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k žiadostiam o nakladanie s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti 

Bratislava-Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  

A.  HILARY, s.r.o. – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1760/7, k. ú. 

Lamač – areál Pod násypom 19  

B.  Vesedent s.r.o. – žiadosť o pokračovanie nájmu nebytových priestorov – stavba so 

súp. č. 6543, Malokarpatské nám. 2 (Zdravotné stredisko Lamač) 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1760/7 k. ú.: Lamač (areál Zberného miesta Pod 

násypom 19), o výmere 30 m2, evidovaného katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava 

na LV č. 2074, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu určitú – 2 roky, odo dňa 

uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 600,- EUR/rok, žiadateľovi: HILARY, 

s.r.o. IČO: 36 610 062, so sídlom Kadnárova 2539/104, 831 06 Bratislava za účelom 

umiestnenia veľkokapacitného kontajnera určeného na zber a výkup papiera  

- bez pripomienok 

 



A2. konštatuje, - NEPRIJATÉ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že služba zber a výkup papiera je na 

území mestskej časti zo strany obyvateľov žiadaná a jej zachovanie na vhodnejšom mieste je 

prioritou mestskej časti  

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač postupovať vo vzťahu k žiadosti o pokračovanie 

nájmu nebytových priestorov žiadateľa: Vesedent s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 2742/3, 

811 06 Bratislava, v súlade s uznesením č. 56/2022/VIII zo dňa 29.06.2022 k nakladaniu 

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)   

- bez pripomienok  

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 76/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k návrhu 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 so 

spoločnosťami Energy Services Slovakia a.s., Finance Corporation a.s.  za účelom 

riešenia krízovej situácie, ako aj zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti, 

v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 142 zo dňa 26.02.2022 a za účelom zabezpečenia 

poskytovania stravovacích služieb mestskou časťou Bratislava-Lamač  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. ruší  

uznesenie č. 54/2022/VIII zo dňa 29.06.2022 

- bez pripomienok 

 

B. súhlasí 

s usporiadaním vzťahov vo veci užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11, 

situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k. ú. Lamač so spoločnosťou: Energy 

Services Slovakia a.s., IČO: 48 303 470, so sídlom Malokarpatské nám. 6518/11, 841 03 

Bratislava formou uzatvorenia Dohody o spolupráci 

- bez pripomienok 



 

C. schvaľuje 

podstatné náležitosti Dohody o spolupráci uzatvorenej so spoločnosťou: Energy Services 

Slovakia a.s., 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 

zmierňovania 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 pomoci cudzincom ohrozených 

ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, v nasledovnom znení: 

1. predmetom tejto Dohody je záväzok 2. signatára bezodplatne poskytnúť 1. signatárovi 

Stavbu špecifikovanú v čl. 2 ods. 1 tejto Dohody do užívania na dobu uvedenú v čl. 5 ods. 

1 tejto Dohody; 

2. signatári dohody sa zároveň dohodli, že v období od 21.04.2022 do 07.06.2022 nie je 2. 

signatár povinný uhrádzať 1. signatárovi dohodnuté nájomné podľa čl. 4 Zmluvy; 

3. signatári dohody sa dohodli, že 2. signatár poskytne 1. signatárovi Stavbu podľa čl. 2 ods. 

1 tejto Dohody do užívania bezodplatne; 

4. 2. signatár nie je oprávnený refakturovať 1. signatárovi náklady za plnenia spojené 

s užívaním Stavby vzniknuté v období od 21.04.2022 do 07.06.2022; 

5. táto Dohoda sa uzatvára za účelom dodatočného zosúladenia stavu faktického – užívania 

Stavby počas doby podľa čl. 5 ods. 1 tejto Dohody – so stavom právnym, za obdobie od 

21.04.2022 do 07.06.2022 

- bez pripomienok 

 

D. súhlasí 

s odpustením zmluvnej pokuty v dôsledku porušenia ust. čl. 7 Zmluvy o nájme pozemku 

a dohody o vyplatení finančnej náhrady zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

22.02.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 15.03.2021 zo strany nájomcu – vo výške jednoročného 

nájomného 

- bez pripomienok 

 

E. súhlasí  

s prevodom všetkých práv a povinností zo Zmluvy o nájme pozemku a dohody o vyplatení 

finančnej náhrady  zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2019 a Dodatku č. 2 



zo dňa 15.03.2021 z nájomcu: Energy Services Slovakia a.s., IČO: 48 303 470, so sídlom 

Malokarpatské nám. 6518/11, 841 03 Bratislava, na obchodnú spoločnosť: Finance Corporation 

a.s., IČO: 51 860 481, so sídlom Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

F. súhlasí 

s usporiadaním vzťahov vo veci užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11, 

situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k. ú. Lamač so spoločnosťou Finance 

Corporation a.s., IČO: 51 860 481, so sídlom Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava formou 

uzatvorenia Dohody o spolupráci 

- bez pripomienok 

 

G. schvaľuje 

podstatné náležitosti Dohody o spolupráci uzatvorenej so spoločnosťou: Finance Corporation 

a.s., IČO: 51 860 481, so sídlom Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava 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: 

a) riešenia krízovej situácie, ako aj zmierňovania 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 pomoci cudzincom ohrozených ozbrojeným konfliktom na 

území Ukrajiny; 

b) zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre fyzické osoby v rámci činnosti 1. 

signatára; 

v nasledovnom znení: 

1. predmetom tejto Dohody je záväzok 2. signatára bezodplatne poskytnúť 1. signatárovi 

Stavbu špecifikovanú v čl. 2 ods. 1 tejto Dohody do užívania na dobu neurčitú; 

2. signatári dohody sa zároveň dohodli, že v období od 21.04.2022 do skončenia doby trvania 

tejto Dohody nie je 2. signatár povinný uhrádzať 1. signatárovi dohodnuté nájomné podľa 

čl. 4 Zmluvy; 

3. signatári dohody sa dohodli, že 2. signatár poskytne 1. signatárovi Stavbu podľa čl. 2 ods. 

1 tejto Dohody do užívania bezodplatne; 



4. 2. signatár je oprávnený refakturovať 1. signatárovi náklady za plnenia spojené s užívaním 

Stavby vzniknuté v období od 08.06.2022 do skončenia doby trvania tejto Dohody; 

5. 2. signatár vystaví 1. signatárovi faktúru na refakturáciu nákladov definovaných v ods. 3 

na mesačnej báze, vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 2. 

signatár je oprávnený vystaviť a doručiť 1.signatárovi faktúru na refakturáciu nákladov za 

obdobie od 08.06.2022 do 31.08.2022. 1. signatár  vystaví a doručí faktúru podľa 

predchádzajúcej vety do 30.09.2022; 

6. záväzky založené touto dohodou môžu zaniknúť len: 

a) písomnou dohodou signatárov dohody; 

b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez 

udania dôvodu; 

c) odstúpením 1. signatára od dohody 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 77/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k informatívnej správe o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) 

na území mestskej časti Bratislava-Lamač za obdobie máj až júl 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) na 

území mestskej časti Bratislava-Lamač za obdobie máj až júl 2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 78/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 22.09.2022 

k informatívnej správe o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 



informatívnu správu o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

Uznesenie č. 79/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 22.09.2022 

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. 80/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 22.09.2022 

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 

 

Uznesenie č. 81/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 22.09.2022 

k bodu Rôzne  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. žiada 

starostu MČ o odpovedanie na otázky verejnosti položené k jednotlivým bodom zastupiteľstva 

do 14 dní písomne spolu so zverejnením otázky a odpovede na webovej stránke MČ. 

- bez pripomienok 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech 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  

 


