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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  

v utorok dňa 05. novembra 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. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 05.11.2019 

5. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

6. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

7. Návrh VZN č..../2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených  na mzdy a prevádzku 

v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Lamač 

8. Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za 

poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 5/2019 – žiadosť o zaujatie stanoviska 

9. Vyúčtovanie kultúrnych podujatí v zmysle uznesenia č. 119/2019/VIII 

10. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy a materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač za školský rok 2018/2019 

11. euroAWK, spol. s r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č. 553/38, parc. č. 

568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač 

12. OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o zvýšenie rozsahu užívania Spoločenského centra Lamač (Nebytový 

priestor č. 10-80), nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, Malokarpatské nám. č. 8 a žiadosť o prenájom 

priestorov Kina Lamač – kinosála (Nebytový priestor č. 1 – Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v 

bytovom dome so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. č. 3 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

13. Zdravotné stredisko – stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k. ú. Lamač, evidencia na LV č. 1638 - 

MUDr. Eva Veselá, STANMED s.r.o. a MUDr. Zuzana Schwarczová – zmena v predmete nájmu nebytových 

priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Správcovské bratislavské družstvo – žiadosť o dlhodobý prenájom časti pozemku registra C, parc. č. 588/4, 

k. ú. Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

15. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov v k. ú. Lamač 

A. Andrea Šulíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 1-izbového obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa 

v budove školy na Borinskej ulici č. 23, súp. č. 1644, parc. č. 932, k. ú. Lamač, LV č. 1638 o celkovej výmere 

42,46 m² 

B. Zdenka Boskovičová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 3-izbového obecného bytu č. 14 

nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu s vchodom na Studenohorskej ulici č. 8, súp. č. 2070, parc. č. 

476, k. ú. Lamač, LV č. 2164 o celkovej výmere 67,50 m² 

16. Informatívne správy (A. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac september 2019, B. 

Informatívna správa o stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava – Lamač, C. Informatívna správa 

o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000,- EUR za III. štvrťrok 2019, D. Informatívna správa 

o konsolidovanej výročnej správe za rok 2018, E. Informatívna správa k stavu príjmov a výdavkov 

k 31.08.2019, F. Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač, G. Informatívna 

správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - 

Lamač)  

17. Rôzne (bod bude prerokovaný o 15.00 h.) 

18. Interpelácie poslancov 

19. Záver          

 

 

    

 Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

           s t a r o s t a 


