
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 1/2019/VIII – č. 16/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 07.02.2019 

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

 
Uznesenie č. 1/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Veronika Hagovská 
2. Martina Ondrišová  
- bez pripomienok 

           
B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 
 1. Matúš Harmaňoš 
 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 2/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k schváleniu programu 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 01.02.2019 

- s pripomienkami: stiahnuť z rokovania bod 12 – Ala s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu 

nebytových priestorov v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, 

pozemok parc. č. 495, k.ú.: Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky 

investície v platbách za nájom 

  

Uznesenie č. 3/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

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. žiada  

starostu, aby bezodkladne zabezpečil všetky kroky na to, aby bol zabezpečený nový obvodný 

doktor v zdravotnom stredisku v Lamači 

- bez pripomienok 

 

B. 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. 4/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu VZN č. 1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach 
poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately a VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. schvaľuje 
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VZN č. 1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania 

finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

a VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích 

prácach 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 5/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach 
prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu 

parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného 

nariadenia č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest 

v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 

07.02.2019  

- bez pripomienok 

 
 

Uznesenie č. 6/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2019 - 2021 
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. schvaľuje 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 takto:           
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Príjmy bežného rozpočtu 4 393 293 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu 3 937 808 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu 388 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 361 000 EUR 

  

Príjmové finančné operácie 778 074 EUR 

Výdavkové finančné operácie  99 520 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 161 039 EUR 

 

2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 takto: 

 

Použitie Rezervného fondu 150 000 EUR 

 

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 

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 2020 a 2021 

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 

2020 a 2021 

3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020 a 2021 

- bez pripomienok 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 -2021 

- bez pripomienok 

Uznesenie č. 7/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 
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mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k prioritám volebného programu pre roky 2019-2022 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

Priority volebného programu pre roky 2019-2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 8/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k správe o plnení uznesení MZ platných k 07.02.2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení MZ platných k 07.02.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 34/2018/VII v časti A, B a D, 66/2018VII v časti B, C a D, 74/2018/VII, 

81/2018/VII, 84/2018/VII, 85/2018/VII, 86/2018/VII, 87/2018/VII, 88/2018/VII, 

89/2018/VII, 90/2018/VII, 91/2018/VII, 92/2018/VII, 93/2018/VII, 94/2018/VII, 

95/2018/VII, 96/2018/VII, 97/2018/VII, 98/VII/2018, 99/2018/VII 101/2018/VII, 

102/2018/VII v časti A a B, 103/2018/VII, 104/2018/VII, 105/2018/VII v časti A a B2, 

106/2018/VII v časti E, 107/2018/VII, 108/2018/VII, 109/2018/VII, 110/2018/VII, 

111/2018/VII, 112/2018/VII, 113/2018/VII, 1/2018/VIII, 2/2018/VIII, 3/2018/VIII v časti A, 

B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, J, K, K1, 

4/2018/VIII, 5/2018/VIII, 6/2018/VIII, 7/2018/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

uznesenia č. 34/2018/VII v časti A, B a D, 66/2018VII v časti B, C a D, 74/2018/VII, 

81/2018/VII, 84/2018/VII, 85/2018/VII, 86/2018/VII, 87/2018/VII, 88/2018/VII, 
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89/2018/VII, 90/2018/VII, 91/2018/VII, 92/2018/VII, 93/2018/VII, 94/2018/VII, 

95/2018/VII, 96/2018/VII, 97/2018/VII, 98/VII/2018, 99/2018/VII 101/2018/VII, 

102/2018/VII v časti A a B, 103/2018/VII, 104/2018/VII, 105/2018/VII v časti A a B2, 

106/2018/VII v časti E, 107/2018/VII, 108/2018/VII, 109/2018/VII, 110/2018/VII, 

111/2018/VII, 112/2018/VII, 113/2018/VII, 1/2018/VIII, 2/2018/VIII, 3/2018/VIII v časti A, 

B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, J, K, K1, 

4/2018/VIII, 5/2018/VIII, 6/2018/VIII, 7/2018/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 9/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členov komisií pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Lamač a delegovanie zástupcu 
zriaďovateľa do školských rád 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší  

uznesenie č. 2/2018/VIII k povereniu poslanca MZ MČ Bratislava – Lamač, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

- bez pripomienok 

 

B. poveruje 

poslanca Radoslava Olekšáka zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

- bez pripomienok 

 

C. volí 

za: 
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a) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Pavla Čecha 

b) podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Martinu Ondrišovú 

- bez pripomienok  

 

D. volí  

za členov Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity: 

Andreja Bachára, Beatu Baláž Sivákovú, Annu Habdákovú, Máriu Horeckú, Jána 

Mazáka, Radoslava Olekšáka, Zuzanu  Piovarčiovú, Petru Urbanovú, Oľgu Vlaskovú a 1 

zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

E. volí   

za členov Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby: 

Martina Bugáňa, Štefana Harmaňoša, Evu Jíchovú, Valentína Magdolena, Petra Mikoláša, 

Igora Polakoviča, Marka Polakoviča, Branislava Selčana a 1 zamestnanca mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

F. volí 

za členov Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie: 

Stanislava Babica, Elenu Černú, Veroniku Danevovú, Matúša Knieza, Jána Kolára, Andreu 

Neumeisterovú, Stanislavu Polakovičovú, Annamarie Velič a 1 zamestnanca mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

G. volí 

za členov Komisie školstva, kultúry a športu: 

Vladimíra Bisa, Zuzanu Brnoliakovú, Marínu Gorghetto, Máriu Harmaňošovú, Barboru 

Liptákovú, Romana Mészárosa, Tomáša Neumeistera, Radoslava Olekšáka, Alenu Petákovú, 

Petra Šramka a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  
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H. volí  

za členov Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí: 

Moniku Dobrovodskú, Elenu Harmaňošovú, Máriu Jakúbkovú, Martu Janyškovú, Alexandra 

Totha, Dagmar Vatolíkovú,  Máriu Vidošovičovú a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – 

Lamač 

- bez pripomienok  

  

I. volí 

za členov Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu 

Rastislava Daniša, Máriu Horeckú, Jána Kolára, Mateja Marcina, Slavomíru Šubrtovú a 1 

zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

J. schvaľuje 

za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4, 

Bratislava Mgr. Hanu Ifkovú   

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 10/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu na schválenie členstva mestskej časti Bratislava – Lamač v Združení 
miest a obcí Slovenska 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

členstvo mestskej časti Bratislava – Lamač v Združení miest a obcí Slovenska v zastúpení 

starostom mestskej časti Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 11/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k návrhu Štatútu magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

Štatút magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

- s pripomienkami: v čl. 4 ods. 1 návrhu štatútu sa vypúšťa text: „s najmenej 5-ročnou“ 

a nahrádza sa textom: „prioritne s predchádzajúcou“  

  

Uznesenie č. 12/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k žiadosti Zuzany Gumbirovej – PRODUCTION - prevod práv a povinností na nového 
nájomcu – G -Production, s.r.o. vo vzťahu k nebytovým priestorom v polyfunkčnej 

budove súp. č. 2046, vchod: Heyrovského ul. č. 2, postavená na pozemku parc. č. 547, 
k. ú.: Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s prevodom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 

31.07.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.06.2018 zo 

súčasného nájomcu Zuzana Gumbirová – PRODUCTION so sídlom: Jasovská 3187/47, 851 

07 Bratislava na nového nájomcu G-Production, s.r.o. so sídlom: Malé Leváre 192, 908 74 

Malé Leváre 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 13/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 07.02.2019 

k informatívnej správe o rozpočtových opatreniach starostu  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu  

- bez pripomienok 
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Uznesenie č. 14/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 07.02.2019 

k informatívnej správe o výkone zimnej údržby na území MČ Bratislava – Lamač za 
obdobie december 2018 – január 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o výkone zimnej údržby na území MČ Bratislava – Lamač za obdobie 
december 2018 – január 2019 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 15/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k informatívnej správe o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. 
štvrťrok 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 
2018 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 16/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 07.02.2019 

k informatívnej správe o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. 
štvrťrok 2018 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace október 2018, november 
2018 a december 2018 
- bez pripomienok 
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●  ●  ● 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.  ............................................. 

poslankyňa 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  


