
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 58/2019/VIII – č. 77/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 20.06.2019 

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

Uznesenie č. 58/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislava Babica 

2. Petronelu Klačanskú  

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Veroniku Hagovskú 

 2. Radoslava Olekšáka  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 59/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 14.06.2019 

 - s pripomienkami – predradenie rokovania o bodoch  7, 8, 12 a 15 za bod 2, doplnenie nového 

bodu č. 3 – Návrh na zrušenie uznesenia k voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 

– Lamač, stiahnutie bodov 9 a 11 z rokovania a primerané prečíslovanie ostatných bodov 

programu 

 

Uznesenie č. 60/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

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. 61/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 20.06.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 20.06.2019 

- bez pripomienok 

 



B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 173/2014/VII v časti B a C, 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, 34/2019/VII, 37/2019/VII, 38/2019/VII, 39/2019/VII, 

40/2019/VII, 41/2019/VII, 42/2019/VII v časti C, 43/2019/VII, 44/2019/VII, 45/2019/VII, 

46/2019/VII, 47/2019/VII v časti A, 48/2019/VII, 49/2019/VII, 50/2019/VII, 51/2019/VII, 

52/2019/VII, 53/2019/VII, 54/2019/VII, 55/2019/VII  

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

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, 34/2019/VIII, 37/2019/VIII, 38/2019/VIII, 39/2019/VIII, 40/2019/VIII, 

41/2019/VIII, 42/2019/VIII v časti C, 43/2019/VIII, 44/2019/VIII, 45/2019/VIII, 46/2019/VIII, 

47/2019/VIII v časti A, 48/2019/VIII, 49/2019/VIII, 50/2019/VIII, 51/2019/VIII, 52/2019/VIII, 

53/2019/VIII, 54/2019/VIII, 55/2019/VIII  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 62/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

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. 63/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.6.2019 

k návrhu na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2018 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2018 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Lamač: bez výhrad 

2. záverečný účet za rok 2018: bez výhrad 

 

Rozpis rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

Bežné príjmy spolu                                                                                        3 670 340,05 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                                                     3 150 952,47 EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                                                       60 378,58 EUR 

Kapitálové výdavky spolu                                                                                  336 684,23 EUR 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                                                        243 081,93 EUR 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané účel. fin. prostriedky za rok 2018)             39 521,46 EUR 

Výsledok hospodárenia                                                                                   203 560,47 EUR 

- bez pripomienok 

 

3. vykázaný prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 203 560,47 EUR 

zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijať do 

rezervného fondu 

- bez pripomienok 

 

4. zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018 v sume 323 166,41 

EUR prijať do rezervného fondu 

- bez pripomienok 



 

Uznesenie č. 64/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k návrhu Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší 

uznesenie č. 58/2016/VII zo dňa 19.05.2016 v časti B 

- bez pripomienok  

 

B. súhlasí,  

aby starosta MČ Lamač vyčlenil byt č. 8 na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome   súp. 

č. 2086, vchod: Studenohorská ul. č. 61, k. ú.: Lamač, parc. č. 538, 539, LV    č. 2201 o celkovej 

výmere 41,34 m², vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy Mestskej 

časti Bratislava-Lamač na riešenie problémov bývania osobitných sociálnych skupín 

obyvateľov mestskej časti v zmysle § 6 ods. 2 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 

o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie  

- bez pripomienok  

 

C. berie na vedomie  

Štatút pohotovostných a sociálnych bytov, ktorými sú byt č. 10 na Studenohorskej ulici č. 61 

v Bratislave (pohotovostný byt)  a byt č. 8 na Studenohorskej ulici č. 61 v Bratislave (sociálny 

byt)  

- s pripomienkami – žiadam k prizvaniu o rozhodovaní pri pridelení bytu na max. 4 mesiace 

podľa čl. 1 bod 9 Štatútu soc. a poh. bytov v MČ Lamač s predsedom resp. podpredsedom 

komisie KBVPaSV a následne bezodkladné informovanie KBVPaSV 

 

Uznesenie č. 65/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zaujatie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva k VZN o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného 

mesta 



 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení, v akom bol doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla zo dňa 15.05.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 66/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k žiadosti MŠ sv. Filipa Neriho o predĺženie nájomnej zmluvy a prenájom nebytových 
priestorov - stavba súp. č. 2735, Zlatohorská ul. č. 18, pozemok parc. č. 919, k.ú. Lamač 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 399,20 m² v stavbe 

nachádzajúcej sa na Zlatohorskej ulici č. 18, Bratislava, postavenej na pozemku parc. č. 919 

o celkovej výmere 6726 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: 

Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1638, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 5 EUR/m2/rok na dobu určitú do 

31.07.2030, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Materská škola sv. 

Filipa Neriho, so sídlom: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava  

- s pripomienkami – súčasťou zmluvných podmienok má byť prednostné prijímanie detí 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Lamač a zakotvenie povinnosti nájomcu 

znášať investície do údržby budovy 

 

B. schvaľuje 

nájom časti nebytového priestoru o výmere 193,2 m2 v stavbe  súp. č. 2735, Zlatohorská 18, 

Bratislava, postavenej na pozemku parc. č. 919, k.ú. Lamač evidencia na liste vlastníctva 

č. 1638, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, za cenu 5 EUR/m2/rok na 



dobu určitú do 31.07.2030, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Materská 

škola sv. Filipa Neriho, so sídlom: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava za účelom rozšírenia 

priestorov Materskej školy sv. Filipa Neriho so sídlom: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami - súčasťou zmluvných podmienok má byť ustanovenie, v zmysle ktorého má 

nájomca navýšiť kapacitu predškolského zariadenia o 22 detí 

 

C. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ je zaradený do siete 
cirkevných škôl a školských zariadení SR, prevádzkuje zariadenie pre deti predškolského veku,  
ktoré poskytuje priaznivú cenu za pobyt dieťaťa, organizuje športové a záujmové krúžky pre 
deti predškolského veku, pričom nájomný vzťah má s mestskou časťou uzatvorený od roku 
2014; súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má 
záujem o predĺženie nájmu; prenechaním časti nebytového priestoru do nájmu žiadateľovi, by 
sa zároveň zachoval a rozvíjal štandard predprimárneho vzdelávania na území mestskej časti 
- bez pripomienok  

 
Uznesenie č. 67/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k žiadosti OZ Divadlo pod Hájom o krátkodobý nájom nebytového priestoru – 
Spoločenské centrum Lamač (Nebytový priestor č. 10-80), bytový dom súp. č. 4671, 
Malokarpatské nám. č. 8, pozemok parc. č. 481/30,  k. ú.: Lamač ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 
nájom Spoločenského centra Lamač (Nebytového priestoru č. 10-80), bytový dom               súp. 

č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú.: Lamač za účelom 

organizovania letného divadelného tábora pre deti v dňoch 26., 27., 28., 30.08. 2019 v čase od 

08.30 hod. do 16.30 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 za sumu 1,- EUR za celú dobu nájmu žiadateľovi: Občianske združenie 

Divadlo pod Hájom, Cesta na Klanec 4, 841 03 Bratislava  

- bez pripomienok 



 

B. konštatuje,  

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

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

zázemia 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 68/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k návrhu na pridelenie bytu č. 8 na 3. poschodí nachádzajúceho sa v bytovom dome  
súp. č. 2086, vchod: Studenohorská ul. č. 61, pozemok parc. č. 538, 539, k. ú.: Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

pridelenie 1-izbového sociálneho bytu č. 8 nachádzajúceho sa  na 3. poschodí bytového domu 

na Studenohorskej ul. č. 61  v Bratislave v súlade s platnými Zásadami nájmu bytov v mestskej 

časti Bratislava – Lamač a Štatútom pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti 

Bratislava-Lamač žiadateľovi Ivete Bilčíkovej na dobu určitú do 30.06.2020 

- bez pripomienok  

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač uzatvoriť s uvedeným žiadateľom nájomnú zmluvu 

k predmetnému bytu 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 69/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k návrhu na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle 
VZN č. 5/2014  v I. polroku 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 



 

A. schvaľuje 
 

poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 5/2014,  
v  I. polroku 2019 
 

V oblasti športu: 
- ŠK Goju Kai Karate Bratislava                                                    2 500,- EUR 

- Bratislavská šachová akadémie, OZ                                               900,- EUR 
- Športový klub ARGO                                                                    1 000,- EUR 

 

V oblasti kultúry: 
- OZ BS-13/Stoh                                                                             1 000,- EUR 
- Divadlo pod Hájom, o.z.                                                              1 000,- EUR 

 

V sociálnej oblasti: 
- Nádej pre Rozsutec                                                                         270,- EUR 
- Jednota dôchodcov Slovenska – Lamač                                        1 000,- EUR 

- s pripomienkami – žiadatelia, ktorým nebola schválená dotácia, môžu podať žiadosť o jej 

pridelenie v II. polroku v termíne do 31.08.2019  

 

Uznesenie č. 70/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k návrhu na odvolanie člena Komisie školstva, kultúry a športu 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  odvoláva    

z funkcie člena Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava – Lamač Tomáša 

Neumeistera, trvale bytom Malokarpatské námestie 3, 841 03 Bratislava.  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 71/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 



k harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač 
na II. polrok 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na II. 

polrok 2019: 08.08.2019, 19.09.2019, 05.11.2019, 19.12.2019 

- s pripomienkami – žiadam o zabezpečenie záznamov MZ MČ Lamač so spol. TV BA 

v období august – dec. 2019 

 

Uznesenie č. 72/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. ruší 
uznesenie č. 49/2019/VIII k návrhu na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Lamač v časti B až G 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 73/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac apríl a máj 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac apríl a máj 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 74/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 20.6.2019 



k informatívnej správe o rekonštrukcii Malokarpatského námestia v mestskej časti 
Bratislava – Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rekonštrukcii Malokarpatského námestia v mestskej časti Bratislava – 

Lamač 

- s pripomienkami 

 
Uznesenie č. 75/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač 
k 31.03.2019 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač 

k 31.03.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 76/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu predkladať materiál dopravná situácia v m. č. Lamač na každé rokovanie miestneho 

zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 



o zaradenie bodu alebo začlenenie do bodu rôzne aj výstupy z komisií – stručný prehľad diania 

v komisiách 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 77/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 20.06.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie Ochranného 

pásma Národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie“ 

- bez pripomienok 

 

B. ukladá 

starostovi zabezpečiť v súlade s § 17 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona obstaranie 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie OP NKP Kaplnky sv. 

Rozálie“ v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie 

v primeranom a hospodárnom rozsahu, v súlade so záväznou časťou Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy v záujme zvýšenia kvality prostredia a zabezpečenia pamiatkovej ochrany 

NKP Kaplnky sv. Rozálie 

- bez pripomienok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 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  
 

 


