
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 78/2019/VIII – č. 105/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 08.08.2019 

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

Uznesenie č. 78/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislava Babica 

2. Veroniku Hagovskú 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Matúša Harmaňoša 

 2. Pavla Čecha  

- bez pripomienok 

 
 

Uznesenie č. 79/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 02.08.2019 

 - bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 80/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

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. 81/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 08.08.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 08.08.2019 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. č. 22/2019/VIII, 23/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti B, 58/2019/VIII, 

59/2019/VIII, 60/2019/VIII, 61/2019/VIII, 62/2019/VIII, 63/2019/VIII, 64/2019/VIII, 



65/2019/VIII, 66/2019/VIII, 67/2019/VIII, 68/2019/VIII, 69/2019/VIII, 70/2019/VIII, 

72/2019/VIII, 73/2019/VIII, 74/2019/VIII, 75/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 22/2019/VIII, 23/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti B, 58/2019/VIII, 

59/2019/VIII, 60/2019/VIII, 61/2019/VIII, 62/2019/VIII, 63/2019/VIII, 64/2019/VIII, 

65/2019/VIII, 66/2019/VIII, 67/2019/VIII, 68/2019/VIII, 69/2019/VIII, 70/2019/VIII, 

72/2019/VIII, 73/2019/VIII, 74/2019/VIII, 75/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

pripomienky k uzneseniu č. 71/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 82/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

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 

 

Uznesenie č. 83/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 



2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 84/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského 

stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač  

- s pripomienkami:  

a)  § 2 - Materská škola, bod (1) - Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v 

mestskej časti uhrádza zákonný zástupca sumou vo výške 25,- EUR pre jedno 

nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač a vo výške 35,- 

EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v inej mestskej časti alebo obci. 

b)  § 3 - Školský klub detí, bod (1) - Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca mesačne na 

jedného žiaka s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač vo výške 25,- EUR a 

vo výške 35,- EUR na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci. 

 

Uznesenie č. 85/2019/VIII – NEPRIJATÉ V ČASTI D 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k žiadosti ALA s.r.o. o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb 
Lamač, stavba súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7 a letnej terasy ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa a o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 



predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 60,80 m² v Dome služieb 
Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na 
pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: Bratislava 
– m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 40,- EUR/m2/rok na dobu určitú do 9.11.2023, 
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: Ala s.r.o., Na barine 11, 841 03 
Bratislava 
- bez pripomienok  
 
B. schvaľuje 
predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 493, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
k. ú. Lamač, obec Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislav IV, evidencia na liste vlastníctva 
č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o výmere 20 m², za účelom 
prevádzkovania exteriérového sedenia (letnej terasy) za cenu 21,90 EUR/m²/rok na dobu určitú 
do 9.11.2023 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: Ala s.r.o., Na barine 
11, 841 03 Bratislava   
- bez pripomienok  
 
C. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ poskytuje službu, ktorá 
svojím charakterom a zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na území Malokarpatského 
námestia, 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 
doby nájmu na ďalšie obdobie 
- bez pripomienok  

 

D. schvaľuje   

započítanie vynaložených finančných prostriedkov investovaných nájomcom do predmetu 

nájmu - nebytových priestorov o celkovej výmere 60,80 m² v Dome služieb Lamač (iná 

budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na pozemku parc. č. 

495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, 

okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor voči nájomnému vo výške ..................... EUR  



- s pripomienkami 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 86/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k žiadosti Starý otec, a.s. o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome 
služieb Lamač, stavba súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7 ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje  
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 68,6 m2 v Dome služieb 
Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na 
pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: Bratislava 
– m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 40,- EUR/m2/rok na dobu určitú do 30.10.2023, 
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: Starý otec, a.s., Závodná 78C, 821 06 
Bratislava 
- bez pripomienok  
 
B. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ poskytuje službu, ktorá 
svojím charakterom a zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na území Malokarpatského 
námestia, 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 
doby nájmu na ďalšie obdobie 
- bez pripomienok  
 

 
Uznesenie č. 87/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k žiadosti OZ Divadlo pod Hájom o prenájom nebytového priestoru (č. 10-80) 
Spoločenského centra Lamač, stavba súp. č. 4671, Malokarpatské nám. 8 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 za účelom 
realizácie voľnočasových aktivít v období od 02.09.2019 do 30.06.2020 podľa nasledovného 
harmonogramu: 
Pondelok – Streda: 14:00 hod. – 19:00 hod.  
Štvrtok:   14:00 hod. – 21:00 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 
2,- EUR/deň žiadateľovi: OZ Divadlo pod Hájom, Cesta na Klanec 4, 841 03 Bratislava  
- s pripomienkami 
 
B. 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. 88/2019/VIII - NEPRIJATÉ 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k žiadosti Bc. Márie Csenkeyovej o refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu 
nebytových priestorov v Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 1128, Malokarpatské 

nám. 7, k. ú. Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje  

refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu nebytových priestorov o celkovej výmere 

76,3 m² v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, 

Bratislava, postavená na pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva 

č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor vo výške ..................... EUR 



- s pripomienkami 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 89/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Lamač 
a MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy o realizácii spoločného rozvojového 

projektového zámeru v lokalite Cintorín Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  schvaľuje  

Memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Lamač a MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy o realizácii spoločného rozvojového projektového zámeru 

v lokalite Cintorín Lamač  

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu, aby boli akékoľvek plánované výdavky, zmluvné vzťahy s dodávateľmi prác a verejné 

obstarávanie na ich vykonávanie spojené s ustanoveniami tejto zmluvy pred ich uskutočnením 

predmetom rokovania  Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie, Finančnej 

komisie, resp. inej dotknutej komisie miestneho zastupiteľstva.  

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 90/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 

 

A. schvaľuje 
1. pracovný úväzok miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na kratší 

pracovný čas v rozsahu ½ pracovného úväzku určeného podľa § 18a ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;  



 
2.  termín nástupu do práce dňa 01.10.2019 
- bez pripomienok     
 
B. vyhlasuje  
termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 
19.09.2019 
- s pripomienkami  
 
C. poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zabezpečil uverejnenie vyhlásenia voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava – Lamač, na adrese webového sídla mestskej časti Bratislava – Lamač, v miestnej 
tlači, aktívne oslovil Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky 
a jednotlivo kontrolórov všetkých mestských častí Bratislavy 
- s pripomienkami  
 
D. určuje 
1.  predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

(ďalej len „výkon funkcie“) v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie; 
b)  bezúhonnosť; 
c)  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 

 
2.  náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie v súlade s § 18a ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
 a)  meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska; 
 b)  štruktúrovaný profesijný životopis; 

c) úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne 
ďalšie úradne overené kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania;  

d)  koncepcia výkonu funkcie v rozsahu jednej strany formátu A4; 
e)  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 



č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
pre účely voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač. 

 
3. odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými 

dokladmi najneskôr do 04.09.2019 do 12.00 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava (ďalej len 
„podateľňa“), v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, 
s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku 
v zalepenej obálke prostredníctvom poštovej prepravy na adresu: Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava s viditeľným 
označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“, pričom prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším 
dátumom 04.09.2019, 12.00 hod. a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po 
tomto termíne sa nebude prihliadať; 

 

4.  termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 05.09.2019     

- bez pripomienok 

 

E. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vymenovaním komisie na posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na výkon funkcie za účelom posúdenia splnenia náležitostí prihlášok 

jednotlivých kandidátov na výkon funkcie a vytvorenia zoznamu kandidátov na výkon funkcie; 

predloženia zoznamu kandidátov na výkon funkcie v abecednom poradí Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač za účelom vykonania voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

F. schvaľuje 

1.  spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v súlade 

s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Lamač tajným hlasovaním; 

 

2. dĺžku času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred 

hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na 5 minút 



a dĺžku času na kladenie otázok poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Lamač a odpovede každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred 

hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na 10 minút  

-  s pripomienkami: termín konania prezentácie jednotlivých kandidátov na výkon funkcie 

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 12.9.2019 od 9.00 hod. 

 

Uznesenie č. 91/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Zväzu vyslúžilých vojakov  
gen. M. R. Štefánika v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
pridelenie účelovej finančnej dotácie Zväzu vyslúžilých vojakov v zmysle VZN č. 5/2014 zo 
dňa 11.09.2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 
1 000,- EUR s nasledovným cieľom a účelom využitia prostriedkov:  
a)  pomník Bitka pri Lamači (obnova pomníka, vyčistenie pomníka od machu a nánosov, 

úprava okolia) 500,- EUR 
b)  poznávacie zájazdy pre členov a priaznivcov spolku (doprava a vstupné do múzeí) 300,- 

EUR 
c)  Bitka pri Lamači 11. - 13.10.2019 (palivové drevo na akciu, výroba drevených plotov – 

dekorácie na bojisku) 200,- EUR 
- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 92/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k návrhu na voľbu člena Redakčnej rady magazínu  
mestskej časti Bratislava - Lamač 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A.  volí  



za člena Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač p. Michala Oláha ako 
zástupcu obyvateľov mestskej časti Bratislava - Lamač 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 93/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k informácii o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Bratislava, 
Lamač – Malokarpatské námestie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – 

Malokarpatské námestie 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

obstaranie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské 

námestie v rozsahu zmeny navýšenia počtu nadzemných podlaží na budove Základnej školy 

Malokarpatské námestie 1 z 3 NP na 4 NP 

- bez pripomienok 

  
Uznesenie č. 94/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac jún 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. 95/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  



zo dňa 08.08.2019 
k informatívnej správe o rozšírení priestorových kapacít Základnej školy 

Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 
  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozšírení priestorových kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 

1, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

o vypracovanie demografickej štúdie predpokladaného nárastu počtu detí potrebných umiestniť 

do prvého ročníka Základnej školy na Malokarpatskom námestí 1 v priebehu rokov 2020 – 

2030 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

o vypracovanie štúdie porovnateľnosti ekonomickej výhodnosti nadstavby Základnej školy na 

Malokarpatskom námestí 1 v porovnaní s využitím budovy školy na Borinskej ulici 23 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 96/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

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  

- s pripomienkami 

 

B. žiada 



v zmysle uznesenia zo zasadnutia komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 

10.07.2019, aby sa prideľovali nové vyhradené parkovacie miesta v celom Lamači v súlade 

s VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej 

časti Bratislava – Lamač v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 

Lamač číslo 2/2019 zo dňa 07.02.2019 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 z dôvodu preplnených kapacít a dlhodobého nedodržiavania VZN zo strany 

Miestneho úradu Bratislava – Lamač. Zároveň žiadame, aby sa neprideľovali ani uvoľnené 

parkovacie miesta po predchádzajúcich nájomcoch v zónach, kde nie sú dodržané podmienky 

nájmu podľa § 2 predmetného VZN 

- bez pripomienok 

 

C. žiada  

v zmysle uznesenia zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 

10.04.2019 zabezpečiť spracovanie a odsúhlasenie projektu organizácie dopravy pre priechod 

pre chodcov na Bakošovej ul. 6-8 v smere od zastávky MHD Bakošova, a to tak, aby došlo 

k realizácii v priebehu roka 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 97/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

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 

 

Uznesenie č. 98/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

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 

 

Uznesenie č. 99/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie všetkých potrebných krokov tak, aby došlo k bezproblémovej a včasnej 

výsadbe stromov na MKN (výsadba podľa projektu Ing. Tužinského a zároveň výsadba pred 

kinom a domom služieb). MiZ žiada o realizáciu výsadby na jeseň 2019. 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 100/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. žiada 
starostu o zabezpečenie riešenia reklamácií rekonštrukcie MKN - časť pod lipami. MiZ žiada, 
aby k náprave firmou DUVYSTAV došlo neodkladne, najneskôr však do 30 dní od podania 
a schválenia tohoto uznesenia. Požadované je najmä: 

- odstránenie veľkých kameňov a sute z plochy pod lipami 
- zabezpečenie prevzdušnenia zeminy v súvislosti s podnetom dodržiavania štandardu 

ochrany drevín pri stavebnej činnosti 
- odstránenie všetkých nebezpečných prvkov (roxory a pod.) 

- bez pripomienok 



Uznesenie č. 101/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie umiestnenia drevených sedákov na betónové platne určené na sedenie 

na MKN. MiZ žiada, aby k obstaraniu, resp. realizácii došlo najneskôr do 30 dní od podania 

a schválenia tohoto uznesenia. MiZ žiada, aby bol návrh realizácie prediskutovaný s predsedom 

komisie DÚRaV a komisie ŽPaHS 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 102/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie a dohľad nad riadnou a včasnou informačnou kampaňou pred výrubom 

inváznych druhov na Studenohorskej ulici. O tento krok už bol požiadaný referent ŽP M. Poláš, 

ktorému bol zároveň zaslaný návrh kampane a požiadavka časová, ako aj obsahová. Zároveň 

MiZ žiada starostu o zabezpečenie náhradnej výsadby súčasne s výrubom. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 103/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 



starostu o zabezpečenie a dohľad nad starostlivosťou o stromy vysadené na Bakošovej ulici ako 

súčasť náhradnej výsadby. Rozhodnutie je priložené k návrhu uznesenia. 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 104/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o neodkladné konanie vo veci BES a náležité a včasné informovanie poslancov (ako aj 

členov komisie ŽPaHS) o krokoch a plánoch vo veci BES. MiZ žiada o zabezpečenie takého 

riešenia, ktoré bude efektívne a výhodné pre obyvateľov Lamača ako aj MČ Lamač. 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 105/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 08.08.2019 

k bodu Rôzne 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

o odpoveď občanom v bode Rôzne a iných bodov na položené otázky do 14 pracovných dní 

odo dňa konania zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. v. r.  

poslanec MZ MČ Bratislava - Lamač 

 

 

 

Ing. Veronika Hagovská 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  
 

 
 
 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač pozastavuje v súlade s § 13 ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení“), v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení výkon 
uznesení č. 96/2019/VIII v časti B, č. 100/2019/VIII, č. 105/2019/VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
           s t a r o s t a 


