
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 37/2019/VIII – č. 57/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 02.05.2019 

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

Uznesenie č. 37/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislava Babica 

2. Martinu Ondrišovú  

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Pavla Čecha 

 2. Petronelu Klačanskú  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 38/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 26.04.2019 

- s pripomienkami – zaradenie nového bodu 12a – Návrh na vyhlásenie voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač, zaradenie nového bodu 12b – Návrh na voľbu 

člena Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie 

 

Uznesenie č. 39/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

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  

- s pripomienkmi 

 

Uznesenie č. 40/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu 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, návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením 

nízkoemisnej zóny 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 



s návrhom 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 v znení, v akom bol 

doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019-275538 zo 

dňa 18.04.2019 

- bez pripomienok 

 

B. súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v znení, v akom bol doručený mestskej časti Bratislava – 

Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019-275538 zo dňa 18.04.2019 

- bez pripomienok 

 

C. súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti 

mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny v znení, v akom bol doručený 

mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019-275538 zo dňa 

18.04.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 41/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 42/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k správe o plnení uznesení MZ platných k 02.05.2019 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení MZ platných k 02.05.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 173/2014/VII v časti B a C, 3/2018/VII v časti H2, 106/2018/VII, 1/2019 

VIII, 2/2019/VIII, 3/2019/VIII v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 

8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 11/2019/VIII, 12/2019/VIII, 13/2019/VIII, 

14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 19/2019/VIII, 

20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 27/2019/VIII, 

28/2019/VIII, 29/2019/VIII, 30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 33/2019/VIII   

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania - NEPRIJATÉ  

splnené uznesenia č. 3/2018/VII v časti H2, 78/2018/VII v časti A, A1 a A2, 106/2018/VII, 

1/2019/VIII, 2/2019/VIII, 3/2019/VIII v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 

7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 11/2019/VIII, 12/2019/VIII, 

13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 

19/2019/VIII, 20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 

27/2019/VIII, 28/2019/VIII, 29/2019/VIII, 30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 

33/2019/VIII 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 43/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 44/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k žiadosti Bratislavskej šachovej akadémie o prenájom priestorov ZŠ Malokarpatské 

námestie 1 pre využitie letného tábora pre deti 2019 ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom učebne, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, stavba súp. 

č. 1123,  evidencia na LV č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 

postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej šachovej akadémii o. z. , so 

sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného letného tábora pre deti 

v termíne od 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 za nájomné vo výške 

50,- EUR za každý pracovný deň 
- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nájom veľkej telocvične, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, 

stavba súp. č. 1123,  evidencia na LV č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej šachovej 

akadémii o. z. , so sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného 

letného tábora pre deti v termíne od 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 

za nájomné vo výške 1,- EUR za celú dobu nájmu a sadzbou za prevádzkové náklady vo výške 

13,- EUR/hod.  

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje 

nájom časti jedálne, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, stavba 

súp. č. 1123,  evidencia na LV č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej šachovej akadémii o. 

z. , so sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného letného tábora 

pre deti v termíne od 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 za nájomné vo 

výške 5,- EUR/hod. a sadzbou za prevádzkové náklady vo výške 5,- EUR/hod.  

- bez pripomienok 



D. konštatuje,  

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je vo vyššie spomínaných prípadoch skutočnosť, že 

nájomca vedie na ZŠ šachový krúžok viac rokov, organizuje súťaže v šachu pre žiakov ZŠ a je 

predpoklad, že účastníkmi tábora sa stanú hlavne žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 45/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL pri organizovaní 

denného letného tábora v spolupráci s MČ Bratislava-Lamač  

 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom nebytového priestoru č. 10-80, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, vchod: 

Malokarpatské nám. č. 8, evidencia na LV č. 3277, k.ú. Lamač, OZ Preliezka, so sídlom 

Agátová 7/A, Bratislava, za účelom  organizovania denného letného tábora v spolupráci s MČ 

Bratislava - Lamač v termíne od 01.07.2019 do 23.08.2019 za nájomné vo výške 1,- EUR za 

každý pracovný deň 

- bez pripomienok   

 

B. konštatuje, 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca poskytne obyvateľom 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač zvýhodnenú cenu týždenného denného 

letného tábora 

- bez pripomienok   

 

Uznesenie č. 46/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu na poskytnutie účelovej finančnej dotácie FK Lamač  

v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 



 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

pridelenie účelovej finančnej dotácie Futbalovému klubu Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 zo 

dňa 11.09.2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 

20 000,- EUR 

- bez pripomienok   

 

Uznesenie č. 47/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu 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 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší  

uznesenie č. 80/2018/VII k žiadosti spol. Bory, a.s. o vysporiadanie práv k časti pozemku 

registra „E“ KN parc. č. 2761, k.ú.: Lamač, LV č. 3046 o výmere 4956 m2 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

delegovanie nasledovných troch zástupcov z radov poslancov:  

1. Matúš Harmaňoš 

2. Radoslav Olekšák 

3. Martina Ondrišová 

za účelom uskutočnenia rokovaní so spoločnosťou Bory, a.s., so sídlom: Digital Park II, 

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, prípadne jej splnomocnenými zástupcami o vysporiadaní 

práv  k časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761, o výmere 4956 m2, druh pozemku: orná 

pôda, k.ú.: Lamač, obec: Bratislava, mestská časť: Lamač, okres Bratislava IV, zapísaný na LV 

č. 3046, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor  

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 48/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí: 

Mgr. Martina Benkoviča 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 49/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 

 

A. berie na vedomie 

informáciu o vzdaní sa funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

Ing. Juraja Šterbatého ku dňu 02.05.2019 v zmysle § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- bez pripomienok  

 

B. schvaľuje 

1. pracovný úväzok miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na kratší 

pracovný čas v rozsahu ½ pracovného úväzku určeného podľa § 18a ods. 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;  

 

2.  termín nástupu do práce dňa 01.07.2019 

- bez pripomienok     

 

C. vyhlasuje  



termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 

20.06.2019 

- bez pripomienok  

 

D. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zabezpečil uverejnenie vyhlásenia voľby 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava – Lamač, na adrese webového sídla mestskej časti Bratislava – Lamač a v miestnej 

tlači 

- bez pripomienok  

 

E. určuje 

1.  predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

(ďalej len „výkon funkcie“) v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

a)  minimálne úplné stredné vzdelanie; 

b)  bezúhonnosť; 

c)  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 

 

2.  náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie v súlade s § 18a ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 a)  meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska; 

 b)  štruktúrovaný profesijný životopis; 

c) úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne 

ďalšie úradne overené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania;  

d)  koncepcia výkonu funkcie v rozsahu jednej strany formátu A4; 

e)  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 

f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

pre účely voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač. 

 



3. odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými 

dokladmi najneskôr do 05.06.2019 do 16.30 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava (ďalej len 

„podateľňa“), v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, 

s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku 

v zalepenej obálke prostredníctvom poštovej prepravy na adresu: Miestny úrad mestskej 

časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava s viditeľným 

označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou 

„NEOTVÁRAŤ“, pričom prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším 

dátumom 05.06.2019 a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto 

dátume sa nebude prihliadať; 

 

4.  termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 06.06.2019     

- bez pripomienok 

 

F. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vymenovaním komisie na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na výkon funkcie za účelom posúdenia splnenia náležitostí prihlášok 

jednotlivých kandidátov na výkon funkcie a vytvorenia zoznamu kandidátov na výkon funkcie; 

predloženia zoznamu kandidátov na výkon funkcie v abecednom poradí Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač za účelom vykonania voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

G. schvaľuje 

1.  spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v súlade 

s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Lamač tajným hlasovaním; 

 

2. dĺžku času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred 

hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na 5 minút 

a dĺžku času na kladenie otázok poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 



Bratislava – Lamač a odpovede každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred 

hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na 10 minút  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 50/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k návrhu na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za člena Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie: 

Andreja Petríčka 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 51/2019/VIII 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 02.05.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 52/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k informatívnej správe o súčasnej situácií v oblasti školstva  

v mestskej časti Bratislava - Lamač 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 



informatívnu správu o súčasnej situácií v oblasti školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 53/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k informatívnej správe o kultúrnych akciách a podujatiach na 1. polrok 2019  

a prehľad plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o  kultúrnych akciách a podujatiach na 1. polrok 2019 a prehľad 

plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019  

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 54/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. ruší  

uznesenie č. 3/2018/VIII z ustanovujúceho zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Lamač zo dňa 10.12.2018 k zriadeniu komisií, určeniu náplne ich práce, voľbe 

predsedov a podpredsedov komisií - časti D1, ktorým sa určuje náplň práce Komisie pre 

financie, legislatívu a podnikateľských aktivít 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 55/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k bodu Rôzne 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. určuje  

náplň práce Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity, a to: 

a)  tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti;  

b)  tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym 

združeniam, neziskovým organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad 

pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách;  

c)  podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie a 

nakladanie s majetkom mestskej časti);  

d)  spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na plánované 

investičné aktivity;  

e)  sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu 

rozpočtu mestskej časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe rozpočtu;  

f)  kontrola plánu verejných obstarávaní a výdavkov mestskej časti za predchádzajúce 

ukončené mesiace; 

g)  stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom 

ekonomického charakteru;  

h)  návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých 

rezortov pri získaní externých finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 56/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada 

o odpovedanie na nevyriešené sťažnosti uvedené v odpovedi na základe písomnej interpelácie 

poslanca Ing. Matúša Harmaňoša zo dňa 21.03.2019 podanej starostovi na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 57/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 02.05.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada  

o zadanie objednávky na vypracovanie projektu doplnenia vzrastlej stromovej vegetácie na 

hornú terasu Malokarpatského námestia v priestore medzi vstupom do Kina Lamač a 

schodiskom a rampou na opačnej strane terasy 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. v. r.  ............................................. 

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

Martina Ondrišová, MSc. v. r.  ............................................ 

poslankyňa MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

●  ●  ● 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.    ............................................ 

prednostka MÚ MČ Bratislava - Lamač     

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. ............................................ 

starosta MČ Bratislava – Lamač  

 

 


