
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 
č. 1/2023/IX – č. 13/2023/IX 

zo zasadnutia  
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
dňa 25. 01. 2023 

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

Uznesenie č. 1/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Alexandru Kriššovú 
2. Matúša Harmaňoša 
- bez pripomienok 

           
B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 
 1. Máriu Šimončičovú 
 2. Petru Mitašíkovú 

- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 2/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 
k návrhu programu 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 
pozvánky zo dňa 20. 01. 2023 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 3/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

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 
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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. 4/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Lamač na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač 
na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 
- s pripomienkami - doplnenie bodov do plánu kontrolnej činnosti: 
8. Kontrola plnenia nájomných zmlúv uzatvorených MČ Bratislava-Lamač platných k 1.1.2023. 
9. Kontrola sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola petícií podľa 
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za rok 2022. 
10. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na Mestskom úrade v Bratislave-Lamač za rok 2022. 
 

Uznesenie č. 5/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
platných k 25. 01. 2023 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač platných 
k 25. 01. 2023 
- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
splnené uznesenia č. 13/2022/IX, 14/2022/IX, 15/2022/IX, 16/2022/IX, 22/2022/IX, 23/2022/IX, 
24/2022/IX, 25/2022/IX, 26/2022/IX, 27/2022/IX, 28/2022/IX  
- bez pripomienok 
 
C. vyraďuje zo sledovania  
splnené uznesenia č. 13/2022/IX, 14/2022/IX, 15/2022/IX, 16/2022/IX, 22/2022/IX, 23/2022/IX, 
24/2022/IX, 25/2022/IX, 26/2022/IX, 27/2022/IX, 28/2022/IX  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 6/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo 
dňa 08. 08. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
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v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského 

stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08. 08. 2019, 

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, 

v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2020 zo dňa 08. 12. 2020, v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Lamač číslo 2/2021 zo dňa 17. 06. 2021 

- bez pripomienok 
 
B. žiada 
starostu mestskej časti Bratislava-Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2019 zo dňa 08. 08. 2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského 

stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
- bez pripomienok  
 

Uznesenie č. 7/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 
obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
Dodatok č. 3 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 
s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 8/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu Zásad nájmov bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti  
Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
Zásady nájmov bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 
B. súhlasí,  
aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 1-izbový byt č. 1 o výmere 42,46 m2,  
nachádzajúci sa v budove pre školstvo na vzdelávanie a výskum na ulici Borinská č. 23, súp. 
č. 1644, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač 
na účely poskytovania služobného ubytovania  
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- bez pripomienok 
 
C. súhlasí,   
aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 2-izbový byt č. 2 o výmere 67,04 m2, 
nachádzajúci sa v budove pre školstvo na vzdelávanie a výskum na ulici Borinská č. 23, súp. 
č. 1644, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač 
na účely poskytovania služobného ubytovania  
- bez pripomienok 
 
D. súhlasí,  
aby starosta mestskej časti Bratislava-Lamač vyčlenil 1-izbový byt č. 1 o výmere 41,53 m2, 
nachádzajúci sa v budove materskej školy na ulici Heyrovského č. 4, súp. č. 2047, parc. č. 548, 
k. ú. Lamač, LV č. 1638 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač na účely poskytovania 
služobného ubytovania  
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 9/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti  
Bratislava-Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. berie na vedomie 
Štatút pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 10/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Lamač a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej 

časti Bratislava-Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. schvaľuje 
Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač  
- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 11/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023 - 2025 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač  
 
A. schvaľuje 
 
1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2023 nasledovne:           
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Príjmy bežného rozpočtu  5 594 878 EUR 
Výdavky bežného rozpočtu  5 263 201 EUR 
  
Príjmy kapitálového rozpočtu  2 869 999 EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu  4 226 705 EUR 
  
Príjmové finančné operácie  1 121 458 EUR 
Výdavkové finančné operácie  95 500 EUR 
  
Výsledok hospodárenia 929 EUR 
  

 
2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač pre r. 2023 takto: 
 

Použitie Rezervného fondu 
Zostatky predchádzajúceho obdobia zo zdrojov rezervného fondu 

 230 000 EUR 
       230 000 EUR 

 
3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na r. 2023 v členení na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov 
podľa programov, podprogramov a prvkov  
 

4. Príspevok do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd 
 
5. Prekročenie výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa čl. 11 ods. 1 Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava-Lamač vo výške účelovo viazaných 
prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov 

- bez pripomienok 
 
B. berie na vedomie 
1. Návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2024 a 2025 
2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2024 

a 2025 
3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2024 a 2025 
- bez pripomienok 

 
C. berie na vedomie 
Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 12/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

k návrhu na voľbu členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava-Lamač a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej 

samosprávy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
A. volí  
za členky/členov Komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít: 
Mgr. Máriu Horeckú 
Ing. Antonína Masaryka, PhD. 
RNDr. Jána Mazáka, PhD. 



6 

 

Ing. Beatu Baláž Sivákovú 
Ing. Martina Studvu 
Mgr. Máriu Šimončičovú, poslankyňu 
JUDr. Petru Žitňanskú 
- bez pripomienok  
 
B. volí   
za členky/členov Komisie výstavby, územného rozvoja a dopravy:  
Ing. Veroniku Hagovskú, poslankyňu 
Ing. arch. Štefana Harmaňoša 
Ing. arch. Hanu Királyovú 
Mgr. Alexandru Kriššovú, poslankyňu 
Ing. arch. Valentína Magdolena 
Ing. arch. Filipa Marčáka 
JUDr. Marka Polakoviča 
Branislava Selčana 
- bez pripomienok  
 
C. volí 
za členky/členov Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie: 
PharmDr. Veroniku Danevovú, PhD. 
Ing. Lenku Ficekovú 
Mgr. Matúša Gladiša 
Mgr. Matúša Knieza 
Ing. Líviu Ondirko Matlonovú 
Ing. Andreja Petríčka 
Ing. Ivana Tužinského 
Ing. Annamarie Velič, M.Sc., PhD. 
- bez pripomienok  
 
D. volí 
za členky/členov Komisie školstva, športu a kultúry: 
Bc. Michala Feráka 
Ing. Matúša Harmaňoša, MBA, poslanca 
Mgr. Máriu Harmaňošovú 
Mgr. Marianu Korbelovú 
Mgr. Radovana Kyrinoviča 
Mgr. Martina Pacha, PhD. 
Mgr. Alenu Petákovú 
Mgr. Petru Mitašíkovú, PhD., poslankyňu 
Mgr. Michala Vrbu 
- bez pripomienok  
 
E. volí  
za členky/členov Komisie sociálnych vecí a komunitného rozvoja: 
Mgr. Martina Benkoviča 
Mgr. Moniku Dobrovodskú 
MUDr. Elenu Harmaňošovú 
Mgr. Martu Janyškovú 
Mgr. Máriu Šimončičovú, poslankyňu 
Mgr. Dagmar Vatolíkovú, PhD. 
MUDr. Máriu Vidošovičovú 
Gabrielu Zacharovú 
- bez pripomienok  
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F. volí  
za členky/členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: 
MVDr. Pavla Čecha 
Mgr. Petronelu Klačanskú, PhD. 
- bez pripomienok  
 
G. schvaľuje 
za delegované zástupkyne zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 
4, Bratislava na funkčné obdobie rokov 2023 - 2027: 
Mgr. Petronelu Klačanskú, PhD. 
Mgr. Petru Mitašíkovú, PhD. 
Mgr. Alexandru Kriššovú 
- s pripomienkami  
 

Uznesenie č. 13/2023/IX 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 25. 01. 2023 

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 
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●  ●  ● 

 

 

Mgr. Alexandra Kriššová v. r.  

poslankyňa MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA v. r.      

poslanec MZ MČ Bratislava-Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r. 

prednostka MÚ MČ Bratislava-Lamač     

 

 

 

Igor Polakovič v. r. 

starosta MČ Bratislava-Lamač  

 


