
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 106/2019/VIII – č. 120/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 19.09.2019 

 

U z n e s e n i e 

č. 121/2019/VIII 

z pokračujúceho zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 03.10.2019 

 

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

Uznesenie č. 106/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k voľbe návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
 

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. Stanislav Babic 



 2. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok 

 

C. volí  

za členov volebnej komisie, ktorá zabezpečí priebeh hlasovania, sčítavanie hlasov a predloženie 

správy o výsledku voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač, nasledovné 

osoby: 

 1. Matúš Harmaňoš 

 2. Martina Ondrišová 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 107/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k návrhu programu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 13.09.2019 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 108/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

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. 109/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 19.09.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 19.09.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 24/2019/VIII v časti C, 78/2019/VIII, 79/2019/VIII, 80/2019/VIII, 

81/2019/VIII, 82/2019/VIII, 83/2019/VIII, 84/2019/VIII, 85/2019/VIII, 86/2019/VIII, 

87/2019/VIII, 89/2019/VIII, 90/2019/VIII, 91/2019/VIII, 92/2019/VIII, 93/2019/VIII 

v časti A, 94/2019/VIII, 95/2019/VIII v časti A, 96/2019/VIII v časti A, 97/2019/VIII, 

98/2019/VIII, 173/2014/VI v časti C 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 24/2019/VIII v časti C, 78/2019/VIII, 79/2019/VIII, 80/2019/VIII, 

81/2019/VIII, 82/2019/VIII, 83/2019/VIII, 84/2019/VIII, 85/2019/VIII, 86/2019/VIII, 

87/2019/VIII, 89/2019/VIII, 90/2019/VIII, 91/2019/VIII, 92/2019/VIII, 93/2019/VIII 

v časti A, 94/2019/VIII, 95/2019/VIII v časti A, 96/2019/VIII v časti A, 97/2019/VIII, 

98/2019/VIII, 173/2014/VI v časti C 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

uznesenie č. 39/2017/VI v časti A, 68/2018/VII v časti D, 24/2019/VIII v časti A, 36/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

E. schvaľuje 



návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Bory na území MČ Bratislava – Lamač 

nasledovne: 

1. Jána Langoša (Ján Langoš – disident, fyzik, minister vnútra ČSFR, poslanec NR SR, 

zakladateľ Ústavu pamäti národa), 

2. Milana Šimečku (Milan Šimečka – filozof, spisovateľ, signatár Charty 77, politický väzeň, 

jeden z hlavných intelektuálnych protagonistov novembra 1989), 

3. Hany Ponickej (Hana Ponická – spisovateľka, publicistka, prekladateľka, disidentka, 

signatárka Charty 77, aktívna účastníčka SNP), 

4. Ivana Kadlečíka (Ivan Kadlečík – prozaik, básnik, novinár, disident), 

5. Vladimíra Jukla (Vladimír Jukl – Rímskokatolícky kňaz, spoluzakladateľ tajnej 

(„podzemnej“) cirkvi, ktorá nespolupracovala s komunistickým režimom), 

6. Dominika Tatarku (Dominik Tatarka – spisovateľ, publicista, disident, signatár Charty 77), 

7. Danky Košanovej (Danka Košanová – obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelená na 

schodoch Univerzity Komenského v Bratislave), 

8. Petra Legnera (Peter Legner – obeť okupantov z 22. augusta 1968, zastrelený na námestí 

SNP) 

9. Jána Holíka (Ján Holík – obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelený na Šafárikovom 

námestí) 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 110/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

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 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 111/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 



k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských 
častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s ust. § 

32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s ust. § 32 ods. 2 

písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení, v akom bol doručený mestskej 

časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019 zo dňa 16.09.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 112/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k návrhu na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Domovu seniorov Lamač 
v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

pridelenie účelovej finančnej dotácie Domovu seniorov Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 zo dňa 

11.09.2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 500,- 

EUR 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 113/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k žiadosti Veroniky Kastlerovej o predĺženie nájmu obecného bytu č. 5 nachádzajúceho 
sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. 

Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 m² 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 



nájom obecného bytu č. 5 nachádzajúceho sa na 3. poschodí v polyfunkčnej budove na 
Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 
3866 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 61,10 m² za 
cenu 41 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 2.505,10 EUR na dobu určitú do 
31.10.2020 a to Veronike Kastlerovej, trvale bytom Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok  
 

Uznesenie č. 114/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na výkon funkcie miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač komisiou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava - Lamač na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na výkon 

funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač.        

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje    

nasledovný spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač: 

1.  každý poslanec dostane hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na 

hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku;  

 

2. každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého si zvolil, lístok vloží 

do obálky a obálku vloží do pripravenej volebnej urny; 

 

3.  za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové 

číslo s menom kandidáta 

 

4.  na hlasovacie lístky, ktoré budú upravené iným spôsobom ako je určené v bode 3 sa nebude 

prihliadať a budú označené ako neplatné; 

 



5.   na zvolenie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v 1. kole je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov,  (t.j. min. 4 platné hlasy); 

 

6.  ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

poslancov, na tom istom zasadnutí sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja 

kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti 

hlasov, do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov; 

 

7.   pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole; v 2. kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov; 

 

8.  pri rovnosti hlasov kandidátov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom 

- bez pripomienok 

 

C. konštatuje, 

že v tajnej voľbe dňa 19.09.2019 bol zvolený Ing. Andrej Bachár za miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

D. schvaľuje 

mesačný plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 922,- EUR 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 115/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac júl a august 2019 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac júl a august 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 116/2019/VIII 



Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 19.09.2019 
k monitorovacej správe o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 

Monitorovaciu správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 117/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k informatívnej správe o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava 
– Lamač k 30.6.2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 30.6.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 118/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

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 

 

Uznesenie č. 119/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 



zo dňa 19.09.2019 
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 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

o doplnenie súhrnných štvrťročných správ o zákazkách na webovej stránke www.lamac.sk 

v sekcii Zverejňovanie > Verejné obstarávanie > Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách 

- bez pripomienok 

 

C. 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 

- bez pripomienok 

 

D. žiada 

o predloženie rozpočtu podujatí organizovaných v Lamači, konkrétne Rozálske hody 2019, 

Lamačská vínna cesta 2019 a Bitka pri Lamači 2019 na najbližšie riadne zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač. Zároveň žiada o uvedenie všetkých 

výdavkov, príjmov, dotácií a sponzorských darov 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 120/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 19.09.2019 

k bodu Rôzne 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. ruší 

uznesenie č. 73/2014/VI v časti A 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za Lamač Igorom Polakovičom, aby 

bezodkladne vyvinul aktivity smerujúce k zaradeniu a zakresleniu ulice Záhrady do Územného 

plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 121/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 03.10.2019 

k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 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 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 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  

- s pripomienkami - poplatok za vybudovanie nového vyhradeného parkovacieho miesta 

osadením príslušného vodorovného a zvislého dopravného značenia je stanovený pevnou 

sadzbou vo výške 200,- EUR za jedno parkovacie miesto, poplatok za užívanie jedného 

vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným motorovým vozidlom je stanovený pevnou 

sadzbou vo výške 50,- EUR, manipulačný poplatok je stanovený pevnou sadzbou vo výške 20,- 

EUR. 

 

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 neskorších zmien a doplnkov 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zmluvné vzťahy vzniknuté na základe tohto 

všeobecne záväzného nariadenia po nadobudnutí jeho účinnosti, sa uzatvárali s dobou platnosti 

najdlhšie do 31.12.2020; rozhodnutia vydané podľa § 3 ods. 1 nariadenia po nadobudnutí jeho 

účinnosti sa vydávali s možnosťou užívať vyhradené parkovacie miesto najdlhšie do 

31.12.2020. 

- bez pripomienok 

 

D. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o predloženie Pravidiel posudzovania žiadostí 

o nájom vyhradeného parkovacieho miesta na najbližšie zasadnutie Komisie dopravy, 

územného rozvoja a výstavby 

- bez pripomienok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


