
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Lamač 

Zápisnica 
31.03.2022 

 
 
Prítomní: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., MVDr. Pavol Čech, Ing. Veronika Hagovská, Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák 
Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Tomáš Baran, Ing. Miroslav Širgel, Mgr. Andrea 
Húšková, Bc. Daniel Zachar 
Ospravedlnení: 2 – MSc. Martina Krúpová, Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 
Neprítomní: 0  
Prítomní hostia: 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
2. Návrh programu 
3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
4. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021 
5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 31.03.2022 
6. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022 
7. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
8. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
9. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov (v súvislosti 

s mimoriadnou situáciou zapríčinenou hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 
spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny) 

10. Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č. 11 v Bratislave - žiadosť o nájom 

časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. Lamač o výmere maximálne 25 m2 
B. Občianske združenie – Rybička – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere 93,86 m2, 

Nebytový priestor č. 10-80 (Spoločenské centrum Lamač) v bytovom dome so súp. č. 4671, vchod: 
Malokarpatské nám. 8, situovanom na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 481/30, k. ú. Lamač 

11. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu: 
A. Iveta Bilčíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 3. poschodí  v 

bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, 539, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej 
výmere 41,34 m² vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
64/2019/VIII zo dňa 20.06.2019 ako sociálny byt 

B. Miroslava Babošová – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 14, nachádzajúceho sa na 6. 
poschodí v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124, o 
celkovej výmere 41,34 m²  vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
č. 101/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 ako sociálny byt 

12. Informatívne správy: 
A. o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) na území mestskej časti Bratislava-Lamač za 

obdobie január 2022 
B. o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač 
C. rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač 

13. Rôzne (bod prerokovaný o 11:30) 
14. Interpelácie poslancov 
15. Záver                       
 
 
K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
 
Starosta otvoril zasadnutie MZ, privítal poslancov, kolegov a všetkých prítomných.  

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Matúša Harmaňoša a Pavla Čecha. 
Ako overovateľov zápisnice navrhol: Stanislava Babica a Radoslava Olekšáka. 
Starosta ako spracovateľa uznesení určil Tomáša Pénzeša a ako spracovateľa zápisnice Tomáša Barana.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí
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za členov návrhovej komisie: 
1. Pavol Čech  
2. Matúš Harmaňoš 
- bez pripomienok 

           
B. volí  

       za overovateľov zápisnice: 
 1. Stanislav Babic  

2. Radoslav Olekšák 
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 2 – Návrh programu 
 
Starosta uviedol, že program bude prerokovaný v zmysle pozvánky zo dňa 25.03.2022. 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení pozvánky zo dňa 25.03.2022 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojila Veronika Hagovská. 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021 
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
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A. schvaľuje 
Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 5 – Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 
k 31.03.2022 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská, Radoslav Olekšák, Pavol Čech a Matúš Harmaňoš. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných k 31.03.2022 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
splnené uznesenia č. 1/2022/VIII, 2/2022/VIII, 3/2022/VIII, 4/2022/VIII, 5/2022/VIII, 9/2022/VIII, 10/2022/VIII, 11/2022/VIII, 
12/2022/VIII, 13/2022/VIII, 14/2022/VIII, 15/2022/VIII, 16/2022/VIII, 17/2022/VIII, 18/2022/VIII 
- bez pripomienok 
 
C. vyraďuje zo sledovania  
splnené uznesenia č. 1/2022/VIII, 2/2022/VIII, 3/2022/VIII, 4/2022/VIII, 5/2022/VIII, 9/2022/VIII, 10/2022/VIII, 11/2022/VIII, 
12/2022/VIII, 13/2022/VIII, 14/2022/VIII, 15/2022/VIII, 16/2022/VIII, 17/2022/VIII, 18/2022/VIII 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 6 – Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská, Stanislav Babic a Matúš Harmaňoš. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2022 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 7 – Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš, Stanislav Babic, Pavol Čech a Veronika Hagovská. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022 presunmi medzi jednotlivými položkami rozpočtu  
       

 
 

 
 
 
 
 

 

- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 8 – Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A.  ruší  
uznesenie č. 19/2021/VIII zo dňa 15.04.2021 
- bez pripomienok 
 
B.   určuje 
mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava-Lamač podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v celkovej výške 3 149,- EUR 
s účinnosťou od 01.04.2022 v zmysle tohto výpočtu: 
 
-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2021    = 1 211,00 EUR  
-  násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.   =        2,60 
-  plat podľa § 3 ods. 1      = 3 148,60 EUR 
-  zaokrúhlene       = 3 149,00 EUR 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 

K bodu 9 - Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov (v 
súvislosti s mimoriadnou situáciou zapríčinenou hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky 
spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny) 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Matúš Harmaňoš. 
 
Návrh na zmenu uznesenia osvojený návrhovou komisiou predniesol poslanec Matúš Harmaňoš. 

Príjmy bežného rozpočtu  4 910 048 EUR 
Výdavky bežného rozpočtu  4 869 629 EUR 
  
Príjmy kapitálového rozpočtu  2 015 000 EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu  3 565 614 EUR 
  
Príjmové finančné operácie  1 606 019 EUR 
Výdavkové finančné operácie       95 500 EUR 
  
Výsledok hospodárenia           324 EUR 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač žiada o doplnenie vety do navrhovaného Článku 7 - Finančný 
príspevok, bodu 6) Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým 
pobytom na území mestskej časti, aby znel nasledovne: „O poskytovaní a o výške finančného príspevku na riešenie 
krízovej situácie rozhoduje starosta mestskej časti s prihliadnutím na odporúčanie Referátu sociálnych vecí, o čom 
priebežne informuje Komisiu pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity a Komisiu bezpečnosti, verejného poriadku 
a sociálnych vecí, prípadne iné vecne príslušné komisie, na ich zasadnutiach.“ 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
Dodatok č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území 
mestskej časti Bratislava-Lamač 
- s pripomienkami: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač žiada o doplnenie vety do navrhovaného 
Článku 7 - Finančný príspevok, bodu 6) Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 
obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti, aby znel nasledovne: „O poskytovaní a o výške finančného 
príspevku na riešenie krízovej situácie rozhoduje starosta mestskej časti s prihliadnutím na odporúčanie Referátu 
sociálnych vecí, o čom priebežne informuje Komisiu pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity a Komisiu 
bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí, prípadne iné vecne príslušné komisie, na ich zasadnutiach.“ 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 10 – Nakladanie s majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
A. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č. 11 v Bratislave - žiadosť 

o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 553/1, k. ú. Lamač o výmere maximálne 25 m2 
B. Občianske združenie – Rybička – žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere 93,86 m2, 

Nebytový priestor č. 10-80 (Spoločenské centrum Lamač) v bytovom dome so súp. č. 4671, vchod: 
Malokarpatské nám. 8, situovanom na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 481/30, k. ú. Lamač 

 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Stanislav Babic, Pavol Čech a Matúš Harmaňoš. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A1. schvaľuje 
nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 553/1 o výmere maximálne 25 m2, evidovaného katastrálnym odborom 
Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 2468 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, na 
dobu neurčitú, odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné vo výške 125,- EUR/rok, žiadateľovi: Spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Heyrovského ul. č. 11 v Bratislave, so sídlom Heyrovského 11, 841 03 
Bratislava, za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

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

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

- bez pripomienok  
 
A2. konštatuje 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že súčasný stav kontajnerových stojísk na území mestskej časti 
Bratislava-Lamač nespĺňa štandardy moderných verejných priestorov, vrátane nárokov kladených na ich estetické 
stvárnenie, pričom v niektorých prípadoch môže ovplyvňovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zámer žiadateľa 
je v súlade s koncepciou riešenia kontajnerových stojísk na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 
B1. schvaľuje 
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nájom nebytového priestoru č. 10-80 o výmere 93,86 m2 (Spoločenské centrum Lamač), v stavbe so súp. č. 4671, vchod 
Malokarpatské námestie 8, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 481/30, evidovanej katastrálnym odborom 
Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 3277 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého 
vlastníkom je mestská časť Bratislava-Lamač, na dobu určitú, od 01.09.2022 do 31.08.2024, za nájomné vo výške 3.285,10 
EUR/rok, za účelom prevádzkovania malej školy pre deti od 5 do 10 rokov, žiadateľovi: Občianske združenie - Rybička, 
so sídlom Homolova 2168/35, 841 02 Bratislava 
- bez pripomienok  
 
B2. konštatuje 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ, ktorý je užívateľom predmetného nebytového priestoru 
od 28.08.2021, vykonáva na území mestskej časti výchovnú a vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku od 2,5 až do 10 rokov 
a to najmä formou individuálneho prístupu resp. individuálneho vzdelávania, čím prispieva nielen k ich rozvoju, ale aj k 
napomáhaniu zabezpečenia pestrej palety zariadení poskytujúcich predškolskú a školskú výchovu, pričom projekt ním 
realizovaný si vyžaduje konštantný a ucelený prístup počas dlhšieho časového obdobia 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 11 – Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu: 
A. Iveta Bilčíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 3. poschodí  v 

bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, 539, k. ú. Lmač, LV č. 2201 o celkovej 
výmere 41,34 m² vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 
64/2019/VIII zo dňa 20.06.2019 ako sociálny byt 

B. Miroslava Babošová – žiadosť predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 14, nachádzajúceho sa na 6. 
poschodí v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124, o 
celkovej výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
č. 101/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 ako sociálny byt 

 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Pavol Čech odchod 11:24. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 8 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2086 na Studenohorskej ulici č. 61, 
parc. č. 538, 539, k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m² za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné 
nájomné vo výške 620,10 EUR na dobu určitú, do 30.06.2024 a to Ivete Bilčíkovej, Studenohorská 61, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 14 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2059 na Studenohorskej ulici č. 11, 
parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV č. 2124 o celkovej výmere 41,34 m² za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné 
vo výške 620,10 EUR na dobu určitú do 30.06.2024 a to Miroslave Babošovej, Studenohorská 11, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu ako celku. 
 
Za: 4 -  Stanislav Babic, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 1 – Pavol Čech 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 12A – Informatívna správa o činnosti Okresného veliteľstva Bratislava IV (MsP Bratislava) na 
území mestskej časti Bratislava-Lamač za obdobie január 2022 
 
Do diskusie sa  nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Pavol Čech príchod 11:26 
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Stanislav Babic odchod 11:29 
 
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 január 2022 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 4 -  Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 1 – Stanislav Babic 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 13 – Rôzne (bod prerokovaný o 11:30) 
 
Stanislav Babic príchod 11:31 
 
Do diskusie k bodu rôzne sa z občanov prihlásil Daniel Valentovič. 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Matúš Harmaňoš. 
 
 
K bodu 12B – Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava-Lamač  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 12C – Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 12D – Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Lamač 
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Do diskusie sa nezapojil žiaden z poslancov. 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o predloženom návrhu. 
 
Za: 5 -  Stanislav Babic, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 2 - Petronela Klačanská, Martina Krúpová 
 
 
K bodu 14 – Interpelácie poslancov 
 
Žiaden z poslancov nepredniesol interpeláciu. 
 
 
K bodu 15 – Záver 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť, pracovníkom miestneho úradu za prípravu a technické zabezpečenie, 
rozlúčil sa s verejnosťou a poprial všetkým príjemný zvyšok dňa.  
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
Mgr. Stanislav Babic, PhD. 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 Bratislava-Lamač                               

 
 
 
 
Ing. Lukáš Baňacký v. r.         

starosta MČ Bratislava-Lamač                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Baran 


