
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 122/2019/VIII – č. 144/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 05.11.2019 

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

Uznesenie č. 122/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš 

2. Pavol Čech 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Veronika Hagovská 

 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

 
 

Uznesenie č. 123/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 30.10.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 124/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

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  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 125/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 05.11.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných 

k 05.11.2019 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 76/2019/VIII, 106/2019/VIII, 107/2019/VIII, 108/2019/VIII, 

109/2019/VIII, 110/2019/VIII, 111/2019/VIII, 112/2019/VIII, 113/2019/VIII, 114/2019/VIII, 



115/2019/VIII, 116/2019/VIII, 117/2019/VIII, 118/2019/VIII, 119/2019/VIII v časti A a D, 

120/2019/VIII v časti A, 121/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 76/2019/VIII, 106/2019/VIII, 107/2019/VIII, 108/2019/VIII, 

109/2019/VIII, 110/2019/VIII, 111/2019/VIII, 112/2019/VIII, 113/2019/VIII, 114/2019/VIII, 

115/2019/VIII, 116/2019/VIII, 117/2019/VIII, 118/2019/VIII, 119/2019/VIII v časti A a D, 

120/2019/VIII v časti A, 121/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

D. žiada 

starostu o doplnenie uznesenia č. 119/2019/VIII zo dňa 19.09.2019 v textácii: MZ žiada 

o zverejňovanie všetkých verejných obstarávaní na webovej stránke www.lamac.sk. Zároveň 

žiada, aby sa na webe publikovali aj ukončené obstarávania (archív) a všetky doručené ponuky 

(aj nevíťazné). V prípade postupu „Zákazka s nízkou hodnotou“ zároveň žiada uverejniť názvy 

subjektov, ktoré boli oslovené.“; o zverejňovanie aj dátumu výzvy, dátumu oslovenia firiem 

a zoznam oslovených firiem pri každom obstarávaní akoukoľvek metódou 

- bez pripomienok 

 

E. žiada 

starostu poverením MiÚ, aby v rámci zápisnice zo zastupiteľstiev boli uvedené všetky 

predkladané uznesenia, s informáciou kto za ne z poslancov hlasoval a následne po stanovenej 

lehote podpísania uznesení starostom bola doplnená informácia o to, ktoré uznesenia neboli 

podpísané starostom, s jeho odôvodnením 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 126/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - 
Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 



plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na obdobie od 

5. novembra 2019 do 30. júna 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 127/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k priebežnému vyhodnoteniu 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 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

na základe uznesenia Komisie pre financie legislatívu a podnikateľské aktivity zo dňa 

22.10.2019 starostu poverením MiÚ zapracovať nasledujúce do informatívnej správy Plánu 

verejných obstarávaní investičných akcií a akcií väčšieho charakteru na rok 2019 a nasledujúce 

roky, v rámci tabuľkovej časti vo formáte Excel ponechať pôvodný Dátum predpokladaného 

začatia VO (v stĺpci I), pôvodný predpokladaný Dátum ukončenia VO (v stĺpci J), a prípadná 

zmena bola zaznamenávaná v Zmene termínu realizácie s popisom (v stĺpci L)  

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

MÚ Lamač vyvolať rokovania so Z. Bystricou o plánovanom cyklistickom prepojení medzi 

Lamačom a Z. Bystricou 

- bez pripomienok  

 

D. žiada  

administrátora webovej stránky, aby zaradil zoznam všetkých podnikateľských prevádzok 

v MČ Lamač 

- bez pripomienok 

 



Uznesenie č. 128/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k návrhu VZN č. 5/2019, 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

VZN č. 5/2019, 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 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 129/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k návrhu 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. nesúhlasí 

so znením návrhu 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  

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

o zapracovanie nasledovných zásadných pripomienok: 

- určiť zvýšenie sumy úhrady za odborné činnosti na deň na osobu rešpektujúc jednotlivé 

stupne odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby; 

- každoročne valorizovať úhrady za odborné činnosti a za bývanie v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, pričom 

ako jedna z možností sa javí stanovenie percenta medziročného rastu spotrebiteľských 



cien za domácnosti dôchodcov za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov 

zverejňovaných Štatistickým úradom SR 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 130/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k vyúčtovaniu kultúrnych podujatí v zmysle uznesenia č. 119/2019/VIII 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 

Informáciu o vyúčtovaniach kultúrnych podujatí v zmysle uznesenia č. 119/2019/VIII – 

Rozálske hody 2019, Lamačská vínna cesta 2019 a Bitka pri Lamači 2019. 

- s pripomienkami 

 
Uznesenie č. 131/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k Súhrnnej správe 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej 

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

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej 

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

- bez pripomienok 

 

C. žiada 



starostu, aby predložil zoznam nadbytočnej byrokratickej dokumentácie, ktorá  sťažuje 

výchovný proces na škole, ktorá bude následne zaslaná na ministerstvo školstva 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 132/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k žiadosti euroAWK, spol. s r. o. o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, 
parc. č. 553/38, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

predĺženie nájmu pozemkov registra C, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač, nájomcovi: euroAWK, 

spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava za účelom umiestnenia 2 ks reklamných zariadení 

za nájomné vo výške určenej VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy 

v znení neskorších zmien a doplnkov na dobu určitú – do 31.12.2020 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 133/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k žiadosti OZ Divadlo pod Hájom o zvýšenie rozsahu užívania Spoločenského centra 
Lamač (Nebytový priestor č. 10-80), nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, 

Malokarpatské nám. 8 a žiadosti 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

zvýšenie rozsahu užívania Spoločenského centra Lamač (Nebytového priestoru č. 10-80), 

bytový dom súp. č. 4671, Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú.: Lamač 

nad rámec uznesenia č. 87/2019/VIII zo dňa 08.08.2019 za účelom realizácie voľnočasových 

aktivít v školskom roku 2019/2020 (v trvaní do 30.06.2020) v čase: 

každý utorok v mesiaci od 19:00 hod. do 19:45 hod.  



ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

žiadateľovi: OZ Divadlo pod Hájom, Cesta na Klanec 4, 841 03 Bratislava za sumu schválenú 

uznesením č. 87/2019/VIII zo dňa 08.08.2019. 

- bez pripomienok  

 

B. schvaľuje  

nájom priestorov kinosály Kina Lamač (Nebytový priestor č. 1 – Zariadenie kultúrne 

a osvetové), nachádzajúcom sa v bytovom dome so súp. č. 1125, Malokarpatské nám. č. 3, parc. 

č. 490/5, LV č. 1829, k. ú. Lamač v školskom roku 2019 - 2020 (v trvaní do 30.06.2020) v čase:  

každý utorok v mesiaci od 14:00 hod. do 18:00 hod. s výnimkou dní, v priebehu ktorých 

využíva predmet nájmu v uvedenom čase mestská časť Bratislava – Lamač alebo tretie osoby 

so súhlasom mestskej časti Bratislava – Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov žiadateľovi: OZ Divadlo pod Hájom, Cesta na Klanec 

4, 841 03 Bratislava za sumu 1,- EUR za každú hodinu.  

- bez pripomienok  

 

C. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ organizuje v mestskej 

časti záujmovú činnosť pre deti, zohľadňujúc pri tejto aktivite sociálny kontext ich rodinného 

zázemia 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 134/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k zmene v predmete nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v Zdravotnom stredisku – stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, 

evidencia na LV 1638 - MUDr. Eva Veselá, STANMED s.r.o. a MUDr. Zuzana 
Schwarczová 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 



nájom nebytových priestorov označených v zmysle Prílohy č. 2b k VZN č. 6/2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy ako priestory č. 2.15 a č. 2.16 

v Zdravotnom stredisku - stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, evidencia 

na LV 1638 o výmere 55,47 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov za nájomné vo výške 485,36 EUR/ štvrťrok na dobu určitú do 

01.01.2023 MUDr. Eve Veselej. 

- bez pripomienok 

 

B. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca prevádzkuje 

stomatologickú ambulanciu, ktorá je svojim charakterom a zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 

nájom nebytových priestorov označených v zmysle Prílohy č. 2b k VZN č. 6/2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy ako priestory č. 2.3 a č. 2.4 v Zdravotnom 

stredisku - stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, evidencia na LV 1638 

o výmere 34,13 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov za nájomné vo výše 784 EUR/ štvrťrok na dobu určitú do 01.01.2023 

spoločnosti STANMED s.r.o. 

- bez pripomienok 

 

D. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca prevádzkuje ambulanciu 

všeobecného lekára pre dospelých, ktorá je svojim charakterom a zameraním vo verejnom 

záujme 

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje 



nájom nebytových priestorov označených v zmysle Prílohy č. 2a k VZN č. 6/2017 

o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy ako priestory č. 1.7 a č. 1.8 v Zdravotnom 

stredisku - stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, evidencia na LV 1638 

o výmere 41,32 m2 ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov za nájomné vo výške 361,55 EUR/ štvrťrok na dobu určitú do 01.01.2023 

MUDr. Zuzane Schwarczovej 

- bez pripomienok 

 

F. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca prevádzkuje 

dermatovenerologickú ambulanciu, ktorá je svojim charakterom a zameraním vo verejnom 

záujme 

- bez pripomienok 

 

G. žiada  

starostu na základe uznesenia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity zo dňa 

22.10.2019 poverením MiÚ poskytnúť podklady k výdavkom, ktoré bude MČ Lamač znášať 

v súvislosti zmien v Zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí, na ďalšie riadne 

zasadanie komisie 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 135/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k žiadosti Správcovského bratislavského družstva o dlhodobý prenájom časti 
pozemku registra C, parc. č. 588/4, k. ú. Lamač ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

prenájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 588/4, evidovaného Okresným úradom 

Bratislava, katastrálnym odborom ako pozemok registra „E“, parc. č. 9-333/111, na liste 



vlastníctva č. 3758, k. ú.: Lamač, obec: BA – m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého 

vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverený protokolom č, DP29-92 

do správy mestskej časti, žiadateľovi: Správcovské bratislavské družstvo, so sídlom Drobného 

27, 841 01 Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 

na ulici Bakošova 42-44 o výmere 0,25 m2 za nájomné vo výške 3,75 EUR/rok na dobu určitú 

- 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 

- s pripomienkami: finančné plnenie vyplývajúce z uzatvorenej nájomnej zmluvy začne 

nájomca poukazovať až po realizácii vstavby plynovej kotolne; v prípade ak nedôjde 

k realizácii diela – vstavby plynovej kotolne – do 5 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej 

zmluvy, zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán z nej vyplývajúce zaniknú  

  

B. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem umiestniť nad 

časť predmetného pozemku komínové teleso, ktoré bude vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome na ulici Bakošova 42-44 slúžiť na účely vykurovania, pričom je 

nevyhnutné, aby toto komínové teleso prechádzalo práve cez časť pozemku, ktorá má byť 

predmetom nájmu; odkvapový chodník pod komínovým telesom nebude žiadnym spôsobom 

obmedzený, nakoľko komínové teleso bude opreté o bytový dom vo výške približne 1 metra 

nad zemou a odkvapového chodníka sa nebude priamo dotýkať; užívanie pozemku mestskou 

časťou tak nebude z vyššie špecifikovaných dôvodov v budúcnosti nijako dotknuté; pozemok, 

ktorý má byť predmetom nájmu bude v zmysle uvedeného slúžiť na uspokojovanie potrieb 

obyvateľov mestskej časti, v súlade s čl. 4 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným 

majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do jej správy hlavným mestom SR Bratislavou 

zo dňa 08.06.2017. 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 136/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 05.11.2019 

k žiadostiam o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov v k. ú. Lamač: 
A. Andrea Šulíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2 

nachádzajúceho sa v budove školy na Borinskej ul. č. 23,  súp. č. 2046, parc. č. 932, k. ú.: 
Lamač, LV č. 1638 o celkovej výmere 42,46 m² 

B. Zdenka Boskovičová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 14 
nachádzajúceho sa na 6. poschodí bytového domu s vchodom na Studenohorskej ul. č. 8,  

súp. č. 2070, parc. č. 476, k. ú.: Lamač, LV č. 2164 o celkovej výmere 67,50 m² 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa v budove školy na Borinskej ulici č. 23, súp. č. 

2046, parc. č. 932, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1638 vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 42,46 m² za cenu 15,- EUR/m²/rok, čo 

predstavuje ročné nájomné vo výške 636,90 EUR na dobu určitú do 31.12.2020, a to Andrei 

Šulíkovej, trvale bytom Borinská 23, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nájom 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, evidencia na liste vlastníctva 

č. 2164 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 67,50 m² 

za cenu 15 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 1012,50 EUR na dobu určitú 

do 31.12.2020, a to Zdenke Boskovičovej, trvale bytom Studenohorská 8, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 137/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac september 2019 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 138/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

k  Správe o stave detských ihrísk v MČ Bratislava - Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. berie na vedomie 

Správu o stave detských ihrísk v MČ Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 139/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

k informatívnej správe o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000,- EUR za 
III. štvrťrok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000,- EUR za III. štvrťrok 

2019 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 140/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

k informatívnej správe o konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

konsolidovanú výročnú správu MČ Bratislava – Lamač za rok 2018 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 141/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

k informatívnej správe o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava 
– Lamač k 31. 8. 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava -Lamač 

k 31. 8. 2019 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu na základe uznesenia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity zo dňa 

22.10.2019 poverením MiÚ poskytovať podklady k rozpočtu, stavu čerpania rozpočtu 

a ostatným podkladom týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Lamač 

v čitateľnom formáte pre program MS Excel (napr. .xlsx, .xls, .xml, .csv) 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 142/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 

k informatívnej správe o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu na základe uznesenia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 

23.10.2019 vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov Miestneho úradu Bratislava – 

Lamač, vybratých členov komisie (v zložení Igor Polakovič, Branislav Selčan a Martin Bugáň), 

poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Lamač: Radoslav Olekšák, Matúš Harmaňoš 

a ďalších prizvaných odborníkov pre spoločné riešenie koncepcie upokojenia dopravy v celom 

Lamači 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 143/2019/VIII 



Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 05.11.2019 
k informatívnej správe o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač  
 

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 

 

B. odvoláva 

Ing. Andreja Bachára, trvale bytom Heyrovského 5, 841 03 Bratislava, z funkcie člena Komisie 

pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity 

- bez pripomienok 

 

C. odvoláva 

Mgr. Stanislava Babica PhD., z funkcie člena Komisie životného prostredia a hospodárskej 

stratégie 

- bez pripomienok 

 

D. odvoláva 

Mgr. Marínu Gorghetto z funkcie členky Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – 

Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 144/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 05.11.2019 
k bodu Rôzne 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 



A. žiada  

starostu určiť poverenú osobu kontaktovať poskytovateľa služieb Digitálne mesto za účelom 

zistenia cenovej ponuky na možné rozšírenie možností v ich portfóliu služieb, ktoré MČ Lamač 

doteraz nevyužívala (napr. zverejňovanie faktúr, prepojenie zmlúv s objednávkami a faktúrami, 

zverejňovanie aktuálneho stavu čerpania rozpočtu na webstránke www.lamac.sk, filtrovanie 

údajov na digitálnom meste a pod.) a poskytnúť ich relevantným komisiám na posúdenie  

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

predložiť odpočet a plnenie priorít volebného programu 2019 – 2022 na nasledujúce rokovanie 

MZ 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava – Lamač 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech v. r.    

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

●  ●  ● 

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.   

prednostka MÚ MČ Bratislava - Lamač     

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.  

starosta MČ Bratislava – Lamač  

 

 
 
 


