
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 34/2022/VIII – č. 65/2022/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

dňa 29.06.2022 

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

Uznesenie č. 34/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš 

2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Stanislav Babic 

 2. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 35/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje  



program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 24.06.2022 

- s pripomienkami: predraďuje sa poradie bodov 19, 20 a 21 za bod 2 

 

Uznesenie č. 36/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 37/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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 zorganizovanie informatívneho stretnutia v oblasti tepelného 

hosp. / BES do 30.7.2022. Predmetom stretnutia by bolo podanie aktuálnych informácií o 

problematike zo strany MČ/Miestneho úradu, bolo by určené aktívnym obyvateľom 

a obyvateľkám Lamača, kt. sa tejto téme venujú. Stretnutia by sa mal zúčastniť aj kontrolór MČ 

Bratislava Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 38/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 



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 a kontrolóra 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 predložiť na najbližšie rokovanie dotknutých odborných komisií alebo 

pracovných skupín 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 39/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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 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. 40/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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 toho, aby  všetky  dokumenty,  ktoré majú byť 

v súvislosti  s rekonštrukciou TH  predmetom rokovania so spoločnosťou BES, vrátane 

dokumentov, ktoré je BES povinná predkladať MČ Lamač v zmysle nájomnej zmluvy,  boli 

MČ Lamač doručené v písomnej forme, respektíve mailom  tak, aby mohli byť vopred 

prerokované v príslušných komisiách MČ. Žiada o doručenie dokumentov 14 kalendárnych dní 

pred rokovaním MČ Lamač s BES. Ďalej MiZ žiada starostu MČ Bratislava Lamač o 

zabezpečenie dokumentov zo strany BES, ktoré sa týkajú časového harmonogramu, rozpočtu 

rekonštrukcie TH , vrátane spôsobu jej financovania. Toto je žiadané vzhľadom na ich  rozsah 

a skutočnosť , že realizácia takejto investície na majetku MČ  ovplyvní výšku  ceny tepla aj jej 

obyvateľov, ako aj rozpočet MČ, predložiť v písomnej forme minimálne 14 kalendárnych  

dní  pred rokovaním o danej problematike alebo 14 kalendárnych dní pred ich realizáciou  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 41/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Lamač na obdobie od 01. januára 2022 do 31. decembra 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na 

obdobie od 01. januára 2022 do 31. decembra 2022 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 42/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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

platných k 29.06.2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 



 

A. berie na vedomie 

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

k 29.06.2022 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 7/2022/VIII, 8/2022/VIII, 19/2022/VIII, 20/2022/VIII, 21/2022/VIII, 

22/2022/VIII, 23/2022/VIII, 24/2022/VIII, 25/2022/VIII, 26/2022/VIII, 27/2022/VIII, 

28/2022/VIII, 29/2022/VIII, 30/2022/VIII, 31/2022/VIII, 32/2022/VIII, 33/2022/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 7/2022/VIII, 8/2022/VIII, 19/2022/VIII, 20/2022/VIII, 21/2022/VIII, 

22/2022/VIII, 23/2022/VIII, 24/2022/VIII, 25/2022/VIII, 26/2022/VIII, 27/2022/VIII, 

28/2022/VIII, 29/2022/VIII, 30/2022/VIII, 31/2022/VIII, 32/2022/VIII, 33/2022/VIII 

- s pripomienkami: ponechať v sledovaní uznesenia č. 7/2022/VIII a 8/2022/VIII 

 

Uznesenie č. 43/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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. 44/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2021 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2021 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie  

stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 

2021 

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava-Lamač: bez výhrad 

2. záverečný účet za rok 2021: bez výhrad 

 

Rozpis rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

Bežné príjmy spolu                                                                                        5 315 822,94 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                                                     4 938 641,62 EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                                                     203 449,06 EUR 

Kapitálové výdavky spolu                                                                                  448 182,75 EUR 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                         132 447,63 EUR 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané účel. fin. prostriedky za rok 2021)           214 323,02 EUR 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu                         -81 875,45 EUR 

Príjmové finančné operácie                                                                                390 456,94 EUR 

Výdavkové finančné operácie                                                                              70 154,23 EUR 

Rozdiel finančných operácií                                                                               320 302,71 EUR 

Príjmy spolu                                                                                                    5 909 728,88 EUR 

Výdavky spolu                                                                                                5 456 978,60 EUR 

Hospodárenie mestskej časti                                                                              452 750,28 EUR 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ                                                       214 323,02 EUR 

Výsledok hospodárenia                                                                                   238 427,26 EUR 

 



3. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov: 0,00 EUR.  

Tvorba rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2021 je vo výške 0,00 EUR. 

- bez pripomienok 

 

D. schvaľuje 

zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 238 427,26 EUR použiť na : 

- tvorbu Peňažného fondu - fond na výstavbu a obnovu pamiatok, pamätníkov a 

pamätihodností na území mestskej časti Bratislava-Lamač v sume 5 931,50 EUR 

(nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov v sume 5 931,50 EUR podľa 

ustanovenia § 5 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

finančnú zbierku na kostol sv. Rozálie) 

- zapojenie do rozpočtu mestskej časti v roku 2022 v sume 162 000,00 EUR 

(nevyčerpané prostriedky z predaja majetku, schválené uznesením č. 88/2021/VIII zo 

dňa 21.12.2021) 

- zapojenie do rozpočtu mestskej časti v roku 2022 úpravou rozpočtu a to v sume  

70 495,76 EUR na plnenie záväzkov zamestnávateľa v zmysle z Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa pre rok 2022 

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje 

zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2021 v sume 1 045 205,80 

EUR podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravený 

o nevyčerpané zdroje financovania v sume 356 292,80 EUR, a to na:  

- rezerva na súdne spory: 78 590,50 EUR; 

- prijatá zábezpeka: 90 019,32 EUR; 

- finančné prostriedky na bankových účtoch k 31.12.2021 z poplatku za rozvoj evidovaný 

na analytickom účte : 187 682,98 EUR ; 

použiť nasledovne:  



- zapojenie do rozpočtu mestskej časti v roku 2022 v sume 555 693,00 EUR 

(nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj, schválené uznesením č. 

88/2021/VIII zo dňa 21.12.2021) 

-  zapojenie do rozpočtu mestskej časti v roku 2022 v sume 70 400,00 EUR 

(nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj) 

- tvorbu Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač  za rok 2021 v sume 62 

820,00 EUR  

- bez pripomienok 

 
F. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač v záujme zvýšenia efektívnosti pri narábaní s 

finančnými zdrojmi, v súlade s princípmi dobrej verejnej správy, o investovanie a zhodnotenie 

disponibilných zdrojov vedených na bankových účtoch mestskej časti Bratislava-Lamač, 

využijúc pritom ponuky depozitných a investičných produktov tuzemských bánk a pobočiek 

zahraničných bánk v SR    

- bez pripomienok 

 

G. poveruje  

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač na podpis príslušnej zmluvnej dokumentácie, ako aj 

prípadných dodatkov k zmluvnej dokumentácii a Všeobecných obchodných podmienok 

príslušnej tuzemskej banky alebo pobočky zahraničnej banky v SR 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 45/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022 presunmi medzi jednotlivými 

položkami rozpočtu  

        

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 

 

B. žiada 

starostu odstúpiť od kúpnej zmluvy na budovu kotolne K24, zbúrať budovu kotolne K24 na 

náklady mestskej časti a pripraviť projekt nájomného bývania pre mladé lamačské rodiny 

a učiteľov a pripraviť zmenu rozpočtu mestskej časti na nasledujúce miestne zastupiteľstvo 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 46/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 

11.04.2013 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 1/2021 zo dňa 17.06.2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 11.04.2013 o 

určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Lamač v znení VZN č. 1/2021 zo dňa 17.06.2021 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 47/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 



k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o 

podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 

VZN č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019, VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019, VZN č. 2/2020 zo 

dňa 01.10.2020 a VZN č. 5/2021 zo dňa 05.10.2021 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A.  schvaľuje  

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu 

parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019, 

VZN č. 4/2019 zo dňa 03.10.2019, VZN č. 2/2020 zo dňa 01.10.2020 a VZN č. 5/2021 zo dňa 

05.10.2021 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia 

č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti 

Bratislava-Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 48/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. určuje 

v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších 

predpisov pre nasledujúce funkčné obdobie 7 poslancov miestneho zastupiteľstva 

v 1 volebnom obvode 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 49/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 



zo dňa 29.06.2022 

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

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 50/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k žiadosti hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 4/2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení VZN č. 4/2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 51/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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

štatútu vo veci pôsobnosti mestských častí v oblasti poskytovania príspevku za 

ubytovanie odídenca 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v predloženom znení 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 52/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k žiadosti Občianskeho združenia Lamač v pohybe o spoluúčasť mestskej časti 

Bratislava-Lamač na úhradách za platby za dodávky plnení spojených s užívaním 

Športovej haly Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

žiadosť Občianskeho združenia Lamač v pohybe o spoluúčasť mestskej časti Bratislava-Lamač 

na úhradách za platby za dodávky plnení spojených s užívaním Športovej haly Lamač  

- bez pripomienok 

 

B1. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač postupovať v súlade s čl. 31 ods. 3, ods. 4 Zásad 

hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Lamač a s majetkom 

zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 23.06.2017 

- bez pripomienok 

   

Uznesenie č. 53/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu nájomnej zmluvy s právom stavby uzatváranej so Železnicami 

Slovenskej republiky za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby - pamätníka 

obetiam holokaustu - „Moja vina“, časť pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1828/7 

o výmere 25 m2, k. ú. Lamač (zastavaná časť) a časť pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 1828/7 o výmere 120 m2, k. ú. Lamač (zeleň) 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s uzatvorením Nájomnej zmluvy s právom stavby so Železnicami Slovenskej republiky so 

sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby - 

pamätníka obetiam holokaustu - „Moja vina“ 

- bez pripomienok 

 



B. schvaľuje 

podstatné náležitosti Nájomnej zmluvy s právom stavby v nasledovnom znení: 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať do užívania Nájomcovi  

a) časť pozemku reg. C KN parc. č. 1828/7 o výmere 25 m2; 

b) časť pozemku reg. C KN parc. č. 1828/7 o výmere 120 m2. 

Celková výmera Predmetu nájmu je 145 m2. 

2.  Nájomca je oprávnený Predmet nájmu užívať výlučne za účelom prípravy, realizácie 

a užívania stavby „Pamätník obetiam holokaustu – Moja vina“ (ďalej len „Stavba“). 

3.  Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na dobu neurčitú 

za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. 

4.  Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodli, že za prenájom Predmetu nájmu uhradí Nájomca Prenajímateľovi 

nájomné vo výške: 50,00 EUR/rok. Celkové ročné nájomné tvorí nájomné (A) za Predmet 

nájmu vo výške 50,00 EUR (slovom: päťdesiat eur) spolu s nájomným (B) vo výške dane 

z nehnuteľnosti za Predmet nájmu v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov. Dohodnuté celkové nájomné je uvedené bez DPH. DPH bude fakturovaná podľa 

platných právnych predpisov. 

5. Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na dobu neurčitú 

za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok. 

6. Nájomný vzťah zanikne: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b1) písomnou výpoveďou Prenajímateľa bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 

trojmesačná a začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede, 

b2) písomnou výpoveďou z dôvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich 

z nájomného vzťahu. Závažné porušenie povinností je také porušenie, ktoré je 

v Zmluve výslovne označené ako závažné porušenie. Výpovedná lehota je v tomto 

prípade jednomesačná a začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede, 

c) zánikom Zmluvy bez ďalšieho úkonu, a to dňom kedy Prenajímateľ prestane byť 

osobou oprávnenou na správu Predmetu nájmu, 



d) odstúpením od Zmluvy s účinkami ex nunc, ak to umožňuje zákon alebo Zmluva. 

Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

e) nadobudnutím účinnosti revitalizačnej zmluvy alebo inej zmluvy (koncesná zmluva, 

zmluva o dielo a pod.), ktorej predmetom je rekonštrukcia železničnej stanice.  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 54/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

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 

spoločnosťou Energy Services Slovakia 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, 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 

humanitárnej pomoci cudzincom 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. 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. 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

podstatné náležitosti dohody o spolupráci vo veci užívania stavby súp. č. 6518, Malokarpatské 

nám. 11, situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 500/4, k. ú. Lamač 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 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 21.04.2022 do skončenia doby trvania tejto Dohody; 

5. 2. signatár vystaví 1. signatárovi faktúru za skutočne spotrebované energie najneskôr do 

30 dní po ukončení právnych vzťahov založených touto Dohodou; 

6. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú; 

7. 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. 55/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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): 

A. Ing. Attila Tászli a Yulia Litvinenko - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 4300/179456 

B. Mária Liptáková - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456 

C. Darina Rákoczyová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

6916/179456 

D. MUDr. Marek Ocilka a PaedDr. Renáta Ocilková - žiadosť o prevod 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  

E. Mgr. Vlasta Dobošová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

6916/179456  

F. Ing. Richard Schlosser a Bc. Žofia Schlosserová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 6916/179456  

G. Dušan Sršeň a Mgr. Magdaléna Sršňová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 6916/179456  

H. prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. a PhDr. Viera Podhradská - žiadosť o prevod 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456  

I. Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 4300/179456  

J. Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho 

podielu o veľkosti 6916/179456  



K. Ján Neumann a Zuzana Neumannová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu 

o veľkosti 6916/179456  

L. Kvetoslava Mydliarová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  

M. Alžbeta Csémyová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  

N. Ing. Denisa Lukáčová - žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 

4300/179456  

O. Ing. Miloš Smolák, MBA. a PhDr. Martina Jančeková - žiadosť o prevod 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456  

P. Viera Kozárová – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ing. Attila Tászli a Yulia Litvinenko, obaja trvale bytom Studenohorská 45, 

841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Mária Liptáková, trvale bytom Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, 

s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Darina Rákoczyová, trvale bytom Studenohorská 47, 841 03 Bratislava, 

s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 



D. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: MUDr. Marek Ocilka a PaedDr. Renáta Ocilková, obaja trvale bytom 

Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady 

spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Mgr. Vlasta Dobošová, trvale bytom Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, 



s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

F. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ing. Richard Schlosser a Bc. Žofia Schlosserová, obaja trvale bytom 

Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady 

spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

G. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Dušan Sršeň a Mgr. Magdaléna Sršňová, obaja trvale bytom Studenohorská 

47, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

H. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. a PhDr. Viera Podhradská, obaja trvale 

bytom Studenohorská 47, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky 

náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

I. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová, obaja trvale bytom Studenohorská 

47, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

J. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová, obaja trvale bytom Studenohorská 

47, 841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

K. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ján Neumann a Zuzana Neumannová, obaja trvale bytom Studenohorská 45, 

841 03 Bratislava, s podmienkou, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom 

vlastníckeho práva k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

L. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Kvetoslava Mydliarová, trvale bytom Studenohorská 47, 841 03 Bratislava, 

s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 



M. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Alžbeta Csémyová, trvale bytom Studenohorská 45, 841 03 Bratislava, 

s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

N. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Ing. Denisa Lukáčová, trvale bytom Muškátová 46, 821 01 Bratislava, 



s podmienkou, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k predmetným pozemkom 

- bez pripomienok 

 

O. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4300/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľov, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 186,12 

EUR, zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 

47, žiadateľom: Ing. Miloš Smolák, MBA., trvale bytom Trstínska 44, 841 06 Bratislava 

a PhDr. Martina Jančeková, trvale bytom Pekníková 1951/9, 841 02 Bratislava, s podmienkou, 

že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetným 

pozemkom 

- bez pripomienok 

 

P. schvaľuje 

odpredaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 6916/179456, prislúchajúceho k bytu vo 

vlastníctve žiadateľa, 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, 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, za kúpnu cenu vo výške 299,34 EUR, 

zastavaných bytovým domom – stavbou so súp. č. 2068, vchody Studenohorská č. 45 a 47, 

žiadateľovi: Viera Kozárová, trvale bytom Studenohorská 47, 841 03 Bratislava, s podmienkou, 

že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetným 

pozemkom 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 56/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

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): 

A. A GYN s. r. o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

B. ANGE s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

C. Annfuturo s. r. o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

D. KardioBene s.r.o. – žiadosť o nájom nebytového priestoru 

E. MICARD, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru  a žiadosť 

o prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy na obchodnú spoločnosť DERMAkid 

s.r.o. 

F. Detský neurológ, s. r. o. - žiadosť o nájom nebytového priestoru 

G. MUDr. Jana Straková, s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

H. MUDr. Mária Ďurmanová - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

I. MUDr. Zuzana Schwarczová - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového 

priestoru 

J. PhDr. Katarína Melicherčíková, dipl. fyzioterapeut - žiadosť o predĺženie doby 

nájmu nebytového priestoru 

K. STANMED s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

a rozšírenie predmetu nájmu 

L. Vesedent s. r. o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 2.16, 2.17, 2.18 a 2.19, nachádzajúcich sa na 2. 

nadzemnom podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko 

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

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



Bratislava IV, ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného 

určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych 

cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a 

majetku zvereného jej do správy  a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy 

Zdravotného strediska Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, 

do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom poskytovania primárnej 

liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia, žiadateľovi: A GYN 

s. r. o., IČO: 36 670 651, so sídlom Tomášikova 10A/15950, 821 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

A2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Lamač poskytuje v predmetných 

priestoroch primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia, ktorá je svojím 

charakterom a zameraním vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie 

obdobie 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 a 1.32, 

nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 

(Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-

m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za 

sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy navýšenú o 45%, na dobu určitú, do 

31.12.2023, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom prevádzkovania lekárne, 

žiadateľovi: ANGE s.r.o., IČO: 35 695 331, so sídlom Malokarpatské námestie 2, 841 03 

Bratislava 

- s pripomienkami: vyhlásiť na nebytový priestor obchodnú verejnú súťaž 

 



B2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač prevádzkuje lekáreň, čím poskytuje 

službu, ktorá svojím charakterom a zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na 

Malokarpatskom námestí a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

 

C1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytového priestoru č. 2.21, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží 

stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na 

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

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

vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 

ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nemu prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, do 31.12.2025, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom prevádzkovania ambulancie klinickej 

logopédie a výuky, žiadateľovi: Annfuturo s. r. o., IČO: 48 077 640, so sídlom Malokarpatské 

námestie 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

C2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska Lamač prevádzkuje v predmetných 

priestoroch ambulanciu klinickej logopédie a výuky, ktorá je svojím charakterom a zameraním 

vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

 

D1. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov č. 1.9, 1.10 a 1.11, nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží 

stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na 



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

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

vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 

ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, odo dňa odovzdania 

a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za 

účelom poskytovania primárnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti v odbore detská 

kardiológia, žiadateľovi: KardioBene, s.r.o., IČO: 54 619 297, so sídlom Jána Ondruša 6, 900 

31 Stupava 

- bez pripomienok 

 

D2. konštatuje, 

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

v predmetných priestoroch primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore detská 

kardiológia, čím poskytuje službu, ktorá je svojím charakterom a zameraním vo verejnom 

záujme 

- bez pripomienok 

 

E1. súhlasí 

s prevodom všetkých práv a povinností z Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.03.2022 z 

nájomcu: MICARD, s.r.o., IČO: 36 441 279, so sídlom Raková 1448, 023 51 Raková, na 

obchodnú spoločnosť: DERMAkid s.r.o., IČO: 54 501 679, so sídlom Studenohorská 4629/2B, 

841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

E2. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytového priestoru č. 2.23, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží 

stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na 

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

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



vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 

ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nemu prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, do 31.12.2025, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom prevádzkovania detskej dermatologickej 

ambulancie a poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore dermatológia, žiadateľovi: 

DERMAkid s.r.o., IČO: 54 501 679, so sídlom Studenohorská 4629/2B, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

E3. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru č. 2.22, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží stavby so 

súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je 

mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy a k nemu 

prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska Lamač za sadzbu 

nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, odo dňa odovzdania 

a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za 

účelom prevádzkovania detskej dermatologickej ambulancie a poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v odbore dermatológia, žiadateľovi: DERMAkid s.r.o., IČO: 54 501 679, so 

sídlom Studenohorská 4629/2B, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

E4. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem na základe 

postupu práv a povinností zo súčasného nájomcu nebytových priestorov v objekte Zdravotného 

strediska Lamač spoločnosti MICARD, s.r.o., IČO: 36 441 279, so sídlom Raková 1448, 023 



51 Raková prevádzkovať v predmetných priestoroch detskú dermatologickú ambulanciu a 

poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore dermatológia, ktorá je svojím charakterom a 

zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

F1. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov č. 1.12 a 1.14, nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby 

so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je 

mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy a k nim 

prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska Lamač za sadzbu 

nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, odo dňa odovzdania 

a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za 

účelom poskytovania primárnej liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti v odbore detská 

neurológia, žiadateľovi: Detský neurológ s. r. o., IČO: 54 602 246, so sídlom Bagarova 10, 841 

01 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

F2. konštatuje, 

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

v predmetných priestoroch primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore detská 

neurológia, ktorá je svojím charakterom a zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

G1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 2.6, 2.7, 2.8 a 2.9, nachádzajúcich sa na 2. 

nadzemnom podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko 

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

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



Bratislava IV, ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného 

určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych 

cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a 

majetku zvereného jej do správy a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy 

Zdravotného strediska Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, 

do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom poskytovania primárnej 

liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore stomatológ, žiadateľovi: MUDr. Jana Straková, 

s.r.o., IČO: 53 122 429, so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

G2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač poskytuje v predmetných priestoroch 

primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore stomatológ, čím poskytuje službu, ktorá 

je svojím charakterom a zameraním vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu 

na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

 

H1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 1.6, 1.7 a 1.8, nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom 

podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), 

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

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

ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. 

§ 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, do 31.12.2025, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom poskytovania primárnej liečebno-



preventívnej starostlivosti v odbore praktický lekár pre deti a dorast, žiadateľovi: MUDr. Mária 

Ďurmanová, IČO: 31 756 751, bytom Záhradná 50, 900 25 Chorvátsky Grob 

- bez pripomienok 

 

H2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač poskytuje primárnu liečebno-

preventívnu starostlivosť v odbore všeobecný lekár, čím poskytuje službu, ktorá je svojím 

charakterom a zameraním vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie 

obdobie 

- bez pripomienok 

 

I1. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru č. 2.20, nachádzajúceho sa na 2. nadzemnom podlaží stavby so 

súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je 

mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy a k nemu 

prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska Lamač za sadzbu 

nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu neurčitú/určitú, odo dňa 

odovzdania a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, za účelom prevádzkovania dermatovenerologickej ambulancie, žiadateľovi: MUDr. 

Zuzana Schwarczová, IČO: 46 728 091, bytom Na Kracinách 840/12, 900 33 Marianka 

- bez pripomienok 

 

I2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač prevádzkuje v predmetných priestoroch 

dermatovenerologickú ambulanciu, čím poskytuje službu, ktorá je svojím charakterom a 

zameraním vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 



- bez pripomienok 

 

J1. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov č. 1.22 a 1.23, nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží stavby 

so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je 

mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy a k nim 

prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska Lamač za sadzbu 

nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, odo dňa odovzdania 

a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za 

účelom prevádzkovania masérsko-rehabilitačno-relaxačného zariadenia, žiadateľovi: PhDr. 

Katarína Melicherčíková, PhD., bytom Pri Struhe 9, 831 07 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

J2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač prevádzkuje v predmetných priestoroch 

masérsko-rehabilitačno-relaxačné zariadenie, čím poskytuje službu, ktorá svojím charakterom 

a zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na Malokarpatskom námestí a má záujem o 

predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

 

K1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 2.2 a 2.3, nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom 

podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), 

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

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

ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. 

§ 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 



nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu určitú, do 31.12.2025, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom poskytovania primárnej liečebno-

preventívnej starostlivosti v odbore všeobecný lekár, žiadateľovi: STANMED s.r.o., IČO: 

35 913 088, so sídlom Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

K2. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov č. 2.4 a 2.5, nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom podlaží stavby 

so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 492, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je 

mestská časť Bratislava-Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. d) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy a k nim 

prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska Lamač za sadzbu 

nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu neurčitú/určitú, odo dňa 

odovzdania a prevzatia nebytového priestoru do 31.12.2025, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, za účelom poskytovania primárnej liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore 

všeobecný lekár, žiadateľovi: STANMED s.r.o., IČO: 35 913 088, so sídlom Malokarpatské 

námestie 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

K3. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako nájomca nebytových 

priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač poskytuje primárnu liečebno-preventívnu 

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

zameraním vo verejnom záujme a má záujem o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 



L1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

predĺženie nájmu nebytových priestorov č. 2.4 a 2.5, nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom 

podlaží stavby so súp. č. 6543, Malokarpatské námestie 2 (Zdravotné stredisko Lamač), 

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

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

ktorej vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. 

§ 5 ods. 2 písm. d) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy a k nim prislúchajúci podiel na spoločných častiach budovy Zdravotného strediska 

Lamač za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. e) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy, na dobu neurčitú/určitú, do 

....................., z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom poskytovania primárnej 

liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore čeľustný ortopéd – stomatológ, žiadateľovi: 

Vesedent s. r. o., IČO: 54 231 205, so sídlom Námestie 1. mája 2742/3, 811 06 Bratislava 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami  

 

L2. konštatuje, - NEPRIJATÉ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako súčasný nájomca 

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Lamač poskytuje v predmetných priestoroch 

primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore čeľustný ortopéd - stomatológ, čím 

poskytuje službu, ktorá je svojím charakterom a zameraním vo verejnom záujme a má záujem 

o predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami  

 

Uznesenie č. 57/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k nakladaniu s majetkom vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Lamač 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

A. á la Maison – žiadosť o prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy na obchodnú 

spoločnosť NALE TABAK s. r. o. 

B. Helena Miškovičová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1413/1 

o výmere 19 m2, k. ú. Lamač 



C. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Lamač - žiadosť o nájom nebytového 

priestoru o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. 3 (Priestor 

č. 1, Kino Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) situovanej na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 490/5, k. ú. Lamač 

D. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 

Legionárska - žiadosť o nájom nebytového priestoru o výmere 30,69 m2, v stavbe so 

súp. č. 1125, Malokarpatské nám. 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač - Zariadenie kultúrne 

a osvetové) situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, k. ú. Lamač 

E. Občianske združenie Dúha - Dúha T.O. Carrigo - žiadosť o predĺženie doby nájmu 

nebytového priestoru o výmere 5,25 m2, v stavbe so súp. č. 2046, Heyrovského 2 

(Polyfunkčná budova), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 547, k. ú. Lamač 

a nebytového priestoru o výmere 30,69 m2, v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské 

nám. 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač - Zariadenie kultúrne a osvetové) situovanej na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, k. ú. Lamač 

F. Sau Luong Van – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 

27,93 m2 v Objekte pre obchod a služby - stavbe so súp. č. 6818, vchod Malokarpatské 

nám. 17/A, k. ú. Lamač 

G. Ľubomil Mišovič – žiadosť o predĺženie doby nájmu časti stavby o výmere 27,93 m2 

v Objekte pre obchod a služby - stavbe so súp. č. 6818, vchod Malokarpatské nám. 

17/C, k. ú. Lamač 

H. KULLA SK, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 

102,05 m2, nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb Lamač – stavbe so súp. č. 1128, 

vchod Malokarpatské nám. 7, k. ú. Lamač 

I. VITALAND, s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru o výmere 

43,56  m2, nachádzajúcich sa v objekte Domu služieb Lamač – stavbe so súp. č. 1128, 

vchod Malokarpatské nám. 7, k. ú. Lamač 

J. SWAN, a.s. – žiadosť o nájom časti plochy o výmere 15 m2 (časť plochy strechy 

objektu Domu služieb Lamač - stavby so súp. č. 1128, situovanej na pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 495) 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. súhlasí 

s prevodom všetkých práv a povinností z Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 30.04.2021 z 

nájomcu: á la Maison, s. r. o., IČO: 44 958 528, so sídlom Medveďovej 30, 851 05 Bratislava, 

na obchodnú spoločnosť: NALE TABAK s. r. o., IČO: 50 864 963, so sídlom Komenského 

1439/12, 900 01 Modra 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje 

nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1413/1 o výmere 19 m2, evidovaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava ako pozemok registra „E“ KN parc. 

č. 1080/100 na LV č. 3758 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorý 



je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného Protokolom č. 30 o zverení 

miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským častiam zo dňa 23.03.1992, účinným odo dňa 

01.04.1992 ako súčasť miestnej komunikácie III. triedy Pod Zečákom do správy mestskej časti, 

na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy za sadzbu nájomného určenú v zmysle 

ust. § 7 ods. 6 písm. b) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej 

do správy v znení neskorších zmien a doplnkov; s možnosťou vypovedania zmluvy zo strany 

prenajímateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou 

dobou; s podmienkou zachovania koridoru komunikácie v zmysle Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, s určením zákazu 

umiestňovania stavieb, ktoré by zabránili budúcej možnosti vybudovania miestnej 

komunikácie; s podmienkou vydania finančnej náhrady za užívanie pozemku bez právneho 

titulu za obdobie 2 rokov predchádzajúcich uzatvoreniu nájomnej zmluvy určenej analogicky 

ako v prípade nájomného; z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom zosúladenia 

právneho stavu so skutočným stavom, žiadateľovi: Helena Miškovičová, trvale bytom Segnáre 

2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

B2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na predmetnom pozemku, ktorý v 

súčasnosti nie je predmetom nájmu, je vybudované betónové oplotenie, čím dochádza k 

faktickému užívaniu nehnuteľnosti žiadateľom a z uvedeného dôvodu je nevyhnutné 

zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom 

- bez pripomienok 

 

C1. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru o výmere 30,69 m2 v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské 

námestie 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač – Zariadenie kultúrne a osvetové) a nájom nebytového 

priestoru o výmere 8,27 m2 v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské námestie 3 (Priestor č. 5, 

Kino Lamač – Zariadenie kultúrne a osvetové), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 

490/5, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva 

č. 1829 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu neurčitú, odo dňa 

uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné vo výške 2 EUR/rok, s povinnosťou strpieť užívanie 

nebytového priestoru inými subjektami na základe prejavu vôle prenajímateľa; s možnosťou 



vypovedania zmluvy zo strany prenajímateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu 

s 1-mesačnou výpovednou dobou; z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom 

prevádzkovania záujmovej činnosti pre seniorov, žiadateľovi: Miestna organizácia Jednoty 

dôchodcov Lamač, IČO: 008970190110, so sídlom Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, 

- bez pripomienok 

 

C2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je občianskym združením 

pôsobiacim na území SR a vykonáva na území mestskej časti záujmovú činnosť pre seniorov, 

čím poskytuje službu, ktorá je vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

D1. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru o výmere 30,69 m2 v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské 

námestie 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač – Zariadenie kultúrne a osvetové), situovanej na pozemku 

reg. „C“ KN parc. č. 490/5, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na 

liste vlastníctva č. 1829 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, na dobu 

neurčitú, odo dňa uzatvorenia nájomnej, za nájomné vo výške 1 EUR/rok, každú nedeľu 

v kalendárnom mesiaci počas doby 3 hodín; s možnosťou vypovedania zmluvy zo strany 

prenajímateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou 

dobou; z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom vykonávania evanjelických 

bohoslužieb, žiadateľovi: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Bratislava Legionárska, IČO: 42 267 145, so sídlom Legionárska 4404/4, 811 07 

Bratislava 

- bez pripomienok 

 

D2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je cirkevnou organizáciou 

pôsobiacou na území SR a má záujem vykonávať na území mestskej časti evanjelické 

bohoslužby, čím prispieva k realizácii ústavou garantovaného práva na slobodu vierovyznania, 

pričom zároveň poskytuje službu, ktorá je vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

 



E1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytového priestoru o výmere 5,25 m2 v stavbe so súp. č. 2046, 

Heyrovského 2 (Polyfunkčná budova), situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 547, 

evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 3866 v 

k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, za účelom prevádzkovania skladu a nájom nebytového priestoru o výmere 30,69 m2 

v stavbe so súp. č. 1125, Malokarpatské námestie 3 (Priestor č. 1, Kino Lamač – Zariadenie 

kultúrne a osvetové), situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, evidovanej 

katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1829 v k. ú.: Lamač, 

obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom 

prevádzkovania záujmovej činnosti pre deti a mládež každý piatok v kalendárnom mesiaci 

počas doby 2 hodín, na dobu určitú, do 31.12.2023, za nájomné vo výške 2 EUR/rok, 

žiadateľovi: Občianske združenie Dúha – Dúha T.O. Carrigo, so sídlom Studenohorská 2070/8, 

841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

E2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je občianskym združením, 

ktoré sa venuje deťom a mládeži už 33 rokov, pričom všetci vedúci oddielov vykonávajú svoju 

činnosť v klube ako dobrovoľníci; vďaka doterajšej podpore mestskej časti mohol skvalitniť 

svoju činnosť, prijať nových členov a opakovane sa stretávať s veľmi pozitívnym ohlasom u 

rodičov i detí; žiadateľ má zároveň splnené všetky zmluvné záväzky a má záujem o nájom 

nehnuteľností na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok 

 

F1. schvaľuje 

predĺženie nájmu časti stavby so súp. č. 6818 (Objekt pre obchod a služby č. 1), vchod 

Malokarpatské námestie 17/A o výmere 27,93 m2 a k nej prislúchajúci podiel na spoločných 

častiach Objektu pre obchod a služby o výmere 0,5 m2, postavenej na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 488/3, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je 

Mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. b) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy na dobu určitú, 



do 31.12.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na účely prevádzkovania obchodu 

s textilom a obuvou, žiadateľovi: Sau Luong Van, IČO: 35 382 082, so sídlom Nobelova 84/5, 

831 02 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

F2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných nebytových priestorov prevádzkuje v predmetných priestoroch obchod s textilom 

a obuvou, čím vhodne dopĺňa ponuku sortimentu na Malokarpatskom námestí a zároveň má 

záujem o predĺženie doby nájmu 

- bez pripomienok 

 

G1. schvaľuje 

predĺženie nájmu časti stavby so súp. č. 6818 (Objekt pre obchod a služby č. 1), vchod 

Malokarpatské námestie 17/C o výmere 27,93 m2, postavenej na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 488/3, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1638, 

k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je Mestská 

časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. b) VZN č. 

6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy na dobu určitú, 

do  na účely prevádzkovania obchodu s ovocím a zeleninou a nájom časti stavby so súp. č. 

6819, vchod Malokarpatské námestie 19/A o výmere 4,14 m2, postavenej na pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 488/4,  evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV 

č. 1638, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je 

Mestská časť Bratislava-Lamač, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. c) 

VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy na dobu určitú, 

do 30.06.2025 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na účely prevádzkovania skladu, 

žiadateľovi: Ľubomil Mišovič, IČO: 45 686 246, so sídlom Saratovská 2346/17, 841 02 

Bratislava 

- bez pripomienok 

 

G2. konštatuje, 



že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných obchodných priestorov prevádzkuje v predmetných priestoroch obchod s ovocím 

a zeleninou, ako aj s ďalším potravinovým či nepotravinovým tovarom, čím aktívne prispieva 

k zdravej výžive a podpore verejného zdravia obyvateľov mestskej časti a ďalších osôb 

- bez pripomienok 

 

H1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere 102,05 m2, situovaných v objekte Domu 

služieb Lamač - stavbe so súp. č. 1128, vchod Malokarpatské námestie 7, postavenom na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 495, evidovanom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, 

ktorého vlastníkom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenom Protokolom č. 

29/96 zo dňa 19.11.1996 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej 

časti, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. a) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy na dobu určitú, do 31.07.2025 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na účely prevádzkovania obchodu s kvetmi, zeleňou, 

darčekovým tovarom a nábytkom, žiadateľovi: KULLA SK, s.r.o., IČO: 31 321 003, so sídlom 

Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

H2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných nebytových priestorov prevádzkuje v predmetných priestoroch obchod s kvetmi, 

zeleňou, darčekovým tovarom a nábytkom, čím vhodne dopĺňa ponuku sortimentu na 

Malokarpatskom námestí a zároveň má záujem o predĺženie doby nájmu 

- bez pripomienok 

 

I1. schvaľuje 

predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere 43,56 m2, situovaných v objekte Domu 

služieb Lamač - stavbe so súp. č. 1128, vchod Malokarpatské námestie 7, postavenom na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 495, evidovanom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, 

ktorého vlastníkom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenom Protokolom 



č. 29/96 zo dňa 19.11.1996 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej 

časti, za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 5 ods. 2 písm. a) VZN č. 6/2017 zo dňa 

14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 

časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy na dobu určitú, do 31.12.2025 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na účely prevádzkovania obchodu s biopotravinami a 

doplnkovým tovarom, žiadateľovi: VITALAND s. r. o., IČO: 51 184 672, so sídlom M. Sch. 

Trnavského 4, 841 01 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

I2. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných nebytových priestorov prevádzkuje v predmetných priestoroch obchod s 

biopotravinami a doplnkovým tovarom, čím prispieva k zdravej výžive obyvateľov mestskej 

časti, vhodne dopĺňa ponuku sortimentu na Malokarpatskom námestí a zároveň má záujem o 

predĺženie doby nájmu 

- bez pripomienok 

 

J1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

nájom časti plochy o výmere 15 m2 strechy objektu Domu služieb Lamač - stavby so súp. č. 

1128, vchod Malokarpatské námestie 7, postavenom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 495, 

evidovanom katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: 

Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je Hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, zverenom Protokolom č. 29/96 zo dňa 19.11.1996 o zverení 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti, za nájomné vo výške 

....................... EUR/rok a jednorazovú finančnú náhradu vo výške 6 000 EUR so splatnosťou 

najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy; s podmienkou, že výška nájomného 

počas trvania doby nájmu sa bude každoročne valorizovať o percento inflácie oznámené 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky merané indexom spotrebiteľských cien; na dobu 

neurčitú/určitú, odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy,  do ......................, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, za účelom výstavby a umiestnenia telekomunikačných zariadení, 

žiadateľovi: SWAN, a.s., IČO: 35 680 202, so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami  

 



J2. konštatuje, - NEPRIJATÉ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem vybudovať a 

umiestniť na predmetnej ploche telekomunikačné zariadenia, ktoré prispejú k zlepšeniu 

pokrytia mobilného a internetového signálu a teda poskytuje službu, ktorá je svojím zameraním 

vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami  

 

Uznesenie č. 58/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu: 

A. Andrea Šulíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2 

nachádzajúceho sa v objekte budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum na ulici 

Borinská č. 23, súp. č. 1676, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 o celkovej výmere 

42,46 m² 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

nájom obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa v objekte súp. č. 1676, budova pre školstvo, 

vzdelávanie a výskum na Borinskej ulici č. 23, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 o celkovej 

výmere 42,46 m² za sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 3 ods. 4 písm. b) VZN č. 6/2017 

zo dňa 14.11.2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy v znení neskorších zmien 

a doplnkov na dobu určitú do …………, a to Andrei Šulíkovej, Borinská 23, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

A2. schvaľuje 

nájom obecného sociálneho bytu č. 4 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 sadzbu nájomného určenú v zmysle ust. § 3 ods. 4 písm. b) VZN č. 6/2017 zo dňa 14.11.2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy v znení neskorších zmien a doplnkov na 



dobu určitú do 1 roka odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, a to Andrei Šulíkovej, Borinská 

23, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 59/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN 

č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 
 

pridelenie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 3/2020 zo dňa 29.10.2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač oprávneným 

subjektom nasledovne: 

 

Futbalový klub Lamač     vo výške      20 000,-  EUR 

Hojta          vo výške           600,-  EUR 

Občianske združenie Rybička    vo výške           500,-  EUR 

Jednota dôchodcov Slovenska BA-Lamač   vo výške           815,-  EUR 

Kuko 3club       vo výške               0,-  EUR 

Športový klub Argo      vo výške           500,- EUR 

Domov sociálnych služieb Rozsutec    vo výške           585,-  EUR 

Atletika JOJO Lamač      vo výške        2 650,-  EUR 

SportInstitute       vo výške               0,-  EUR 

Benitim        vo výške           700,-  EUR 

Lamač v pohybe       vo výške        2 650,-  EUR 

 
- s pripomienkami   

 

Uznesenie č. 60/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 



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

na území mestskej časti Bratislava-Lamač za obdobie február až apríl 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 február až apríl 2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 61/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 29.06.2022 

k informatívnej správe o dopravnej situácii v MČ Bratislava-Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 62/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 

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. 63/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 29.06.2022 



k informatívnej správe o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Lamač  

  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

 

informatívnu správu o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 64/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 29.06.2022 

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. 65/2022/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač  

zo dňa 29.06.2022 

k bodu Rôzne  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. žiada 

starostu pozvať zástupcov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Národnej diaľničnej 

spoločnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva k téme protihlukovej steny 

- bez pripomienok 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 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  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač pozastavuje v súlade s § 13 ods. 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

obecnom zriadení“), v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení výkon 

uznesenia č. 45/2022/VIII v časti B.  
 

 

 

 

 

 

         Ing. Lukáš Baňacký v. r.  

starosta 


