
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 17/2019/VIII – č. 36/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 21.03.2019 

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

 

Uznesenie č. 17/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Pavla Čecha 

2. Matúša Harmaňoša 

- bez pripomienok 

           

B. volí 

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Stanislava Babica 

 2. Veroniku Hagovskú 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 18/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k návrhu programu 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 15.03.2019 

- s pripomienkami – stiahnutie bodov 8 a 9 

 

Uznesenie č. 19/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

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. 20/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k správe o plnení uznesení MZ platných k 21.03.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení MZ platných k 21.03.2019 

- 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, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 
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15/2019/VIII, 16/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. ponecháva v sledovaní 

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, 13/2019/VIII, 

14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 21/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Lamač a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej 

časti Bratislava - Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 

a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 22/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

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. 553/38, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. 

Lamač, nájomcovi: euroAWK, spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava za účelom 

umiestnenia 2 ks jednostranných a 2 ks obojstranných reklamných zariadení za nájomné vo 
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výške 510 EUR/rok za 1 ks jednostranného reklamného zariadenia a 1020 EUR/rok za 1 ks 

obojstranného reklamného zariadenia na dobu určitú – do 31.12.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 23/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k žiadosti HILARY, s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemok registra C, 

parc. č.500/3, k. ú. Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie nájmu pozemku registra C, parc. č. 500/3, k. ú. Lamač, nájomcovi: HILARY, s.r.o., 

Osadná 8, 831 03 Bratislava za účelom umiestnenia veľkokapacitného kontajnera určeného na 

zber a výkup papiera za nájomné vo výške 600 EUR/rok na dobu určitú – do 31.12.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 24/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

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

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. 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.  Antona Srholca (Anton Srholec - rímskokatolícky kňaz, salezián, politický väzeň, 

charitatívny pracovník, zakladateľ resocializačného centra Resoty), 

3.  Milana Šimečku (Milan Šimečka - filozof, spisovateľ, signatár Charty 77, politický 

väzeň, jeden z hlavných intelektuálnych protagonistov novembra 1989), 
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4.  Hany Ponickej (Hana Ponická - spisovateľka, publicistka, prekladateľka, disidentka, 

signatárka Charty 77, aktívna účastníčka SNP), 

5.  Ivana Kadlečíka (Ivan Kadlečík - prozaik, básnik, novinár, disident), 

6.  Vladimíra Jukla (Vladimír Jukl - rímskokatolícky kňaz, spoluzakladateľ tajnej 

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

7.  Dominika Tatarku (Dominik Tatarka - spisovateľ, publicista, disident, signatár Charty 

77), 

8.  Miroslava Kusého (Miroslav Kusý - filozof, rektor UK, disident, signatár Charty 77), 

9.  Danky Košanovej (Danka Košanová - obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelená na 

schodoch Univerzity Komenského v Bratislave), 

10.  Petra Legnera (Peter Legner - obeť okupantov z 22. augusta 1968, zastrelený na Námestí 

SNP), 

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

námestí) 

- bez pripomienok 

 

B. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby začal s aktivitami smerujúcimi k označeniu 

cesty II. triedy č. 505 (II/505) ako ulice 

- bez pripomienok 

 

C. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby spracovaný grafický návrh pomenovania 

jednotlivých ulíc v lokalite Bory predložil na rokovanie Komisie pre určenie názvov ulíc 

v lokalite Bory  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 25/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k návrhu na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
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A.  ruší 

uznesenie č. 4/2018/VIII zo dňa 10.12.2018 

- bez pripomienok 

 

B.   určuje 

mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 3 ods. 1, 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov a jeho zvýšenie o 31,85 % a to v celkovej výške 3 473,-

EUR s účinnosťou od 01.04.2019 v zmysle tohto výpočtu: 

-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2018   = 1 013,00 EUR  

-  násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  =        2,60 

-  plat podľa § 3 ods. 1      = 2 633,80 EUR 

-  plat zvýšený o 31,85 %      = 3 472,67 EUR 

-  zaokrúhlene       = 3 473,00 EUR 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 26/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k voľbe členov redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  volí 

za členov redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač: 

a) z radov poslancov:  

Stanislava Babica, Pavla Čecha, Veroniku Hagovskú, Matúša Harmaňoša, Petronelu 

Klačanskú, Radoslava Olekšáka, Martinu Ondrišovú; 

b) z radov zástupcov obyvateľov mestskej časti Bratislava – Lamač: 

Marínu Gorghetto, Slavomíru Šubrtovú 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 27/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
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zo dňa 21.03.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 

2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 28/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k informatívnej správe o poskytovaní opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 29/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k informatívnej správe o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava – Lamač platnej od 01.03.2019 

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 

Lamač platnej od 01.03.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 30/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 
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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 – v časti C1., ktorou sa určuje náplň práce Komisie 

dopravy, územného rozvoja a výstavby 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 31/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. určuje  

náplň práce Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby, a to: 

a)  kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných 

mestskou časťou ako aj právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti, 

b)  zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii 

hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov, 

c)  vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného 

majetku zvereného do správy mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem 

bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku, 

d)  zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam, 

e)  vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy 

a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 32/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 
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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., ktorou sa určuje náplň práce Komisie 

životného prostredia a hospodárskej stratégie 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 33/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. určuje  

náplň práce Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie, a to: 

 

a)  tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie s 

odpadmi, využitie verejných priestranstiev, nelegálne skládky); 

b)  plánovanie úprav a výrubov drevín a výsadba náhradných drevín; 

c)  návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti; 

d)  podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a 

jesenného upratovania; 

e)  návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, 

zriaďovanie/prehodnocovanie existujúcich verejných venčovísk; 

f)  vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny; 

g)  vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie 

odpadových vôd, znečisťovanie verejných priestranstiev; 

h)  tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na 

realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo 

vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej časti; 
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i)  vyjadruje sa k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v 

mestskej časti s ohľadom na životné prostredie 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 34/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o predloženie návrhu plánu kultúrnych akcií a 

podujatí na 1. polrok 2019 a prehľad plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019 na 

ďalšom zasadnutí Komisie školstva, kultúry a športu a o informovanie o týchto plánoch na 

ďalšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 35/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada  

zápisnice zo zasadnutí komisií predkladať predsedom komisií na kontrolu a podpis do 3 

pracovných dní odo dňa konania komisie a po podpise ich zverejňovať do jedného 

pracovného dňa na webovom sídle MČ Lamač. Zápisnice z komisií žiadame vyhotovovať aj s 

menným zoznamom prítomných členov, ospravedlnených členov a neospravedlnených členov 

komisie 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 36/2019/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 
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mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 21.03.2019 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada 

kontrolóra MČ Lamač o výkaz činností od 15.12.2018. Žiadam o informáciu, kedy bol 

naposledy predložený obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 

- bez pripomienok 
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●  ●  ● 

 

 

MVDr. Pavol Čech v.r.  ............................................. 

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš 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  


