
 
 
 
 
 
 

                          B r at i s l a va  2 6. 0 4. 2 01 9 
                          

Ing. Lukáš Baňacký 
s t a r o s t a 

 Mestská časť Bratislava - Lamač 

   
    

P o z v á n k a 
          na  zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční  

vo štvrtok dňa 02. mája 2019 o 13.00 h. 
      vo veľkej zasadacej miestnosti budovy kina na Malokarpatskom námestí č. 3  

      v Bratislave 
 
 

Návrh programu : 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Návrh programu 
3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač 

a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 
4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. 
triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť, návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením 
nízkoemisnej zóny 

5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
6. Správa o plnení uznesení platných k 02.05.2019 
7. Plán verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
8. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 pre 

využitie letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
9. OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL (Nebytový priestor č. 10-81), 

bytový dom súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú. Lamač 
pri organizovaní denného letného tábora v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Lamač ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa  

10. Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie FK Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 
11. Návrh na delegovanie zástupcov z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

– Lamač za účelom uskutočnenia rokovaní o vysporiadaní práv  k časti pozemku registra „E“ KN 
parc. č. 2761, k.ú.: Lamač, evidencia na LV č. 3046 

12. Návrh na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku  sociálnych vecí   
13. Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019, B. o súčasnej 

situácii v oblasti školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač, C. Plán kultúrnych akcií a podujatí na 
1. polrok 2019 a prehľad plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019)  

14. Rôzne (bod bude prerokovaný o 14.30 h.) 
15. Interpelácie poslancov 
16. Záver 
                           
 
 

 
Ing. Lukáš Baňacký, v.r. 
         s t a r o s t a 

 
  


