
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 
č. 1/2022/IX – č. 12/2022/IX 

z ustanovujúceho zasadnutia  
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
dňa 24.11.2022 

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

Uznesenie č. 1/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k určeniu overovateľov zápisnice 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie  
určenie overovateľov zápisnice: 
1. Veroniku Hagovskú 
2. Pavla Čecha 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 2/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k úvodnému slovu starostu o aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 

a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač v 8. volebnom období 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
úvodné slovo starostu o aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Lamač v 8. volebnom období 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 3/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k oznámeniu výsledkov volieb do orgánov samosprávy mestskej časti  

Bratislava-Lamač konaných dňa 29. októbra 2022 a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenému starostovi mestskej časti Bratislava-Lamač a poslancom 
novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač   

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



 
A. berie na vedomie 
výsledky volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Lamač konaných dňa 29. 
októbra 2022 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 4/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k zloženiu sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, prevzatiu 

insígnií a prevzatiu vedenia ustanovujúceho zasadnutia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. konštatuje,  
že novozvolený starosta Igor Polakovič zložil zákonom predpísaný sľub starostu mestskej časti 
Bratislava-Lamač a zároveň si prevzal insígnie mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 5/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k zloženiu sľubu poslankýň a poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. konštatuje,  
že poslankyne a poslanci novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Lamač zložili zákonom predpísaný sľub poslankyne/poslanca miestneho zastupiteľstva a to 
v zložení: 
1. MVDr. Pavol Čech 
2. Ing. Veronika Hagovská                                    
3. Ing. Matúš Harmaňoš, MBA                                            
4. Mgr. Petronela Klačanská, PhD.    
5. Mgr. Alexandra Kriššová 
6. Mgr. Petra Mitašíková, PhD. 
7. Mgr. Mária Šimončičová                                                
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 6/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k vystúpeniu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
vystúpenie novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 



- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 7/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k voľbe návrhovej komisie 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Petronelu Klačanskú 
2. Matúša Harmaňoša  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 8/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k návrhu programu 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 
pozvánky zo dňa 16.11.2022 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 9/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k návrhu na poverenie poslankyne/poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Lamač, ktorá/ý bude oprávnená/ý zvolávať a viesť zasadnutia podľa 
§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. ruší  
v časti B uznesenie č. 9/2019/VIII zo dňa 07.02.2019 k návrhu na voľbu predsedu 
a podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 
a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školských rád 
- bez pripomienok 
 
 
B. poveruje 
poslankyňu Petronelu Klačanskú zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v 9. volebnom období (2022-2026) 
- bez pripomienok 



Uznesenie č. 10/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k návrhu na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľbe orgánov komisií, voľbe 

Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava-Lamač, voľbe 
zástupkýň/zástupcov za zriaďovateľa do školských rád 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. ruší  
v častiach B, C, D, E, F, K uznesenie č. 3/2018/VIII zo dňa 10.12.2018 k zriadeniu komisií, 
určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov a podpredsedov komisií, postaveniu Redakčnej 
rady časopisu Lamačan a štábu zimnej údržby, voľbe zástupcov za zriaďovateľa do školských 
rád  
- bez pripomienok  
 
B. zriaďuje  
pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu financií, legislatívy a podnikateľských aktivít  
- bez pripomienok  
 
B1. určuje  
náplň práce komisie, a to: 
a) tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti; 
b) tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym 

združeniam, neziskovým organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad 
pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách; 

c) podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie 
a nakladanie s majetkom mestskej časti); 

d) spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na 
plánované investičné aktivity; 

e) sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu 
rozpočtu mestskej časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe rozpočtu; 

f) kontrola plánu verejných obstarávaní a výdavkov mestskej časti za predchádzajúce 
ukončené mesiace; 

g) stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom 
ekonomického charakteru; 

h) návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých 
rezortov pri získaní externých finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti 

- bez pripomienok  
 
B2. volí 
za: 
a) predsedníčku komisie: Alexandru Kriššovú 
b) podpredsedníčku komisie: Petronelu Klačanskú  
- bez pripomienok  
 
C. zriaďuje 
pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu výstavby, územného rozvoja a dopravy  
- bez  pripomienok  
 
C1. určuje  
náplň práce komisie, a to: 



a)  kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných 
mestskou časťou ako aj právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti; 

b)  zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii 
hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov; 

c)  vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného 
majetku zvereného do správy mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem 
bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku; 

d)  zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam; 
e)  vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy 

a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti 
- bez pripomienok  
 
C2. volí 
za: 
a) predsedu komisie: Matúša Harmaňoša  
b) podpredsedu komisie: Pavla Čecha 
- bez pripomienok  
 
D. zriaďuje 
pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu životného prostredia a hospodárskej stratégie 
- bez pripomienok  
 
D1. určuje  
náplň práce komisie, a to: 
a) tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie 

s odpadmi, využitie verejných priestranstiev, nelegálne skládky); 
b) plánovanie úprav a výrubov drevín a  výsadba náhradných drevín; 
c) návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti; 
d) podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného 

a jesenného upratovania; 
e) návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, 

zriaďovanie/prehodnocovanie existujúcich verejných venčovísk; 
f) vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny; 
g) vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie 

odpadových vôd, znečisťovanie verejných priestranstiev; 
h) tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na 

realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo 
vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej časti; 

i) vyjadrovanie k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v 
mestskej časti s ohľadom na životné prostredie; 

j) návrhy na aplikovanie adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
- bez pripomienok  
 
D2. volí 
za: 
a) predsedníčku komisie: Veroniku Hagovskú  
b) podpredsedu komisie: Alexandru Kriššovú 
- bez pripomienok   
 
E. zriaďuje 
pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu školstva, športu a kultúry 
- s pripomienkami  
 
E1. určuje 
náplň práce komisie, a to: 



a) návrh spolupráce so školou a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, 
neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými subjektami; 

b) tvorba koncepcie v oblasti školstva a vzdelávania v mestskej časti; 
c) schvaľovanie povinne predkladaných školských dokumentov;  
d) stanoviská k zaraďovaniu/vyraďovaniu zo siete škôl a školských zariadení; 
e) tvorba koncepcie zefektívnenia jedálne pri ZŠ; 
f) plánovanie a tvorba formátov športových podujatí; 
g) tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania územia mestskej časti 

na účel športovísk, detských ihrísk, senior parkov a pod.; 
h) plánovanie a tvorba formátov spoločenských a kultúrnych podujatí; 
i) prerokovávanie návrhov organizačno-technického zabezpečenia spoločenských a 

kultúrnych podujatí; 
j) tvorba koncepcie rozvoja miestnej knižnice;  
k) tvorba koncepcie rozvoja kina v mestskej časti; 
l) tvorba koncepcie komunitného centra v Lamači; 
m) stanoviská k žiadostiam o dotácie z obsahového hľadiska 
- s pripomienkami  
 
E2. volí 
za: 
a) predsedníčku komisie: Petronelu Klačanskú  
b) podpredsedníčku komisie: Máriu Šimončičovú 
- bez pripomienok  
 
F. zriaďuje 
pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu sociálnych vecí a komunitného rozvoja 
- bez pripomienok  
 
F1. určuje 
náplň práce komisie, a to: 
a) riešenie otázok bezpečnosti obyvateľstva, koncepčné plánovanie bezpečnostných 

opatrení na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie; 
b) realizácia predbežnej právnej ochrany (susedské spory, riešenie sťažností smerujúcich 

voči voleným zástupcom – starosta mestskej časti, miestny kontrolór mestskej časti, 
poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stanoviská k petíciám a predkladanie 
odporúčaní na ich riešenie prostredníctvom pracovných skupín komisie); 

c) prehodnotenie a tvorba aktuálneho komunitného plánu mestskej časti a hlavného mesta 
SR Bratislavy, návrhy miestnych koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej 
časti; 

d) riešenie problematiky fondu obecných nájomných bytov; 
e) stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným 

občanom;  
f) navrhovanie opatrení v oblasti zdravotníckej a sociálnej politiky v medziach pôsobnosti 

miestnej samosprávy; 
g) tvorba koncepcie Komunitného centra v Lamači 
- bez pripomienok  
 
F2. volí 
za: 
a) predsedníčku komisie: Veroniku Hagovskú 
b) podpredsedníčku komisie: Petru Mitašíkovú 
- bez pripomienok  
 
G. zriaďuje 



pre 9. volebné obdobie (2022-2026) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov 
- bez pripomienok  
 
G1. volí 
za: 
a) predsedu komisie: Matúša Harmaňoša 
b) podpredsedníčku komisie: Máriu Šimončičovú  
- bez pripomienok  
 
H. odvoláva  
členky/členov Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava-Lamač  
a) z radov poslankýň/poslancov:  

Stanislava Babica, Pavla Čecha, Veroniku Hagovskú, Matúša Harmaňoša, Petronelu 
Klačanskú, Radoslava Olekšáka; 

b) z radov zástupkýň/zástupcov obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač: 
Michala Oláha, Slavomíru Šubrtovú 

- bez pripomienok  
 
H1. volí 
členky/členov Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava-Lamač  
a) z radov poslankýň/poslancov:  

Pavla Čecha, Veroniku Hagovskú, Matúša Harmaňoša, Petronelu Klačanskú, Alexandru 
Kriššovú, Petru Mitašíkovú, Máriu Šimončičovú 

b) z radov zástupkýň/zástupcov obyvateľov mestskej časti Bratislava-Lamač: 
Michala Oláha, Slavomíru Šubrtovú 

- bez pripomienok  
 
I. odvoláva 
a) delegované/-ých zástupkyne/-cov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Malokarpatské 

námestie č. 1, Bratislava:     
1. Stanislava Babica 
2. Matúša Harmaňoša 
3. Petronelu Klačanskú 

b)  delegované/-ých zástupkyne/-cov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri MŠ 
Heyrovského 4, Bratislava: 
1. Stanislava Babica 
2. Radoslava Olekšáka 
3. Petronelu Klačanskú 

- bez pripomienok  
 
I1. schvaľuje 
za: 
a) delegované/ých zástupkyne/-cov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Malokarpatské 

námestie č. 1, Bratislava:     
1. Petronelu Klačanskú 
2. Petru Mitašíkovú 
3. Matúša Harmaňoša 

b)  delegované zástupkyne zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 
4, Bratislava: 
1. Petronelu Klačanskú 
2. Petru Mitašíkovú 
3. Alexandru Kriššovú 

- bez pripomienok  
 



Uznesenie č. 11/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k návrhu na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  ruší  
uznesenie č. 26/2022/VIII zo dňa 31.03.2022 
- bez pripomienok 
 
B.   určuje 
mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava-Lamač podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v celkovej výške 3 149,- EUR s účinnosťou od 24.11.2022 v zmysle 
tohto výpočtu: 
-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2021   = 1 211,00 EUR  
-  násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  =        2,60 
-  plat podľa § 3 ods. 1      = 3 148,60 EUR 
-  zaokrúhlene        =    3 149,- EUR 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 12/2022/IX 
z ustanovujúceho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 24.11.2022 
k návrhu na schválenie vyplatenia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku na 

základe žiadosti Ing. Lukáša Baňackého  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  schvaľuje 
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vyplatenie náhrady platu 
Ing. Lukáša Baňackého za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 a alikvotnú časť výmery 
dovolenky za rok 2022 v rozsahu 39 dní vo výške 5 659,65 EUR (vrátane odvodov) 
- s pripomienkami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA v. r.       

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.  

prednostka MÚ MČ Bratislava-Lamač     

 

 

 

Igor Polakovič v. r.  

starosta MČ Bratislava-Lamač  

 


