
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 29/2020/VIII – č. 44/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 09.06.2020 

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

Uznesenie č. 29/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislav Babic 

2. Martina Krúpová 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Petronela Klačanská 

 2. Pavol Čech 

- bez pripomienok 

 
 

Uznesenie č. 30/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 03.06.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 31/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

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. 32/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 09.06.2020 

 
A. berie na vedomie 

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

k 09.06.2020 

- bez pripomienok 

 

B. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 3/2019/VIII, 1/2020/VIII, 2/2020/VIII, 3/2020/VIII, 4/2020/VIII, 

5/2020/VIII, 6/2020/VIII, 7/2020/VIII, 8/2020/VIII, 9/2020/VIII, 12/2020/VIII, 13/2020/VIII, 

14/2020/VIII, 15/2020/VIII, 16/2020/VIII, 17/2020/VIII v časti B, B1, C a C1, 18/2020/VIII, 

19/2020/VIII, 20/2020/VIII, 21/2020/VIII v časti A, 22/2020/VIII, 23/2020/VIII, 24/2020/VIII, 

25/2020/VIII, 26/2020/VIII, 27/2020/VIII, 28/2020/VIII v časti A 



- bez pripomienok 

 

C. ruší 

uznesenie č. 134/2019/VIII v časti A, B, C, D a E, uznesenie č. 28/2020/VIII v časti B  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 33/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k priebežnému vyhodnoteniu Plánu verejných obstarávaní investičných akcií  
v roku 2020 

 
A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 34/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k návrhu na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2020 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2020 nasledovne: 

       
Príjmy bežného rozpočtu  4 718 136 EUR 
Výdavky bežného rozpočtu  4 803 754 EUR 
  
Príjmy kapitálového rozpočtu  512 000 EUR 
Výdavky kapitálového rozpočtu  1 268 452 EUR 
  
Príjmové finančné operácie  917 169 EUR 
Výdavkové finančné operácie  74 520 EUR 
  
Výsledok hospodárenia 579 EUR 

 
 
- bez pripomienok 

 



Uznesenie č. 35/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k žiadostiam Omia, s. r. o. a VITALAND s. r. o. o nájom nebytových priestorov / časti 
nebytových priestorov v budove so súp. č. 1128 (Dom Služieb), postavenej na pozemku 

registra „C“ parc. č. 495, k. ú. Lamač, ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A1. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

prenájom časti nebytových priestorov o výmere 10,65 m2 v budove so súp. č. 1128 (Dom 

Služieb), evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva 

č. 1, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 495, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, 

okres: Bratislava IV, ktorej vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

zverenej protokolom č. 26/96 zo dňa 19.11.1996 do správy mestskej časti, žiadateľovi: 

VITALAND s. r. o., IČO: 51 184 672, so sídlom M. Sch. Trnavského 4, 841 01 Bratislava, za 

nájomné vo výške ....................... EUR/mesiac na dobu určitú – od 01.07.2020 do ..................  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

A2. konštatuje - NEPRIJATÉ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ, ktorý je aktuálne nájomcom 

vedľajšieho nebytového priestoru a nájomné uhrádza riadne a včas, má záujem rozšíriť 

priestory svojej prevádzky a realizovať vo vyššie špecifikovaných nebytových priestoroch 

predaj zdravej výživy, biopotravín, prírodnej kozmetiky, eko drogérie, doplnkového 

a darčekového tovaru, čím bude prospievať k propagácii a priblíženiu zdravej výživy 

a zvýšeniu úrovne verejného zdravia, čo je nielen prínosom pre obyvateľom mestskej časti, ale 

zároveň aj v súlade s prioritami a komunálnymi záujmami mestskej časti 

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

A3. schvaľuje - NEPRIJATÉ 

prenájom nebytových priestorov o výmere 48,42 m2 v budove so súp. č. 1128 (Dom Služieb), 

evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, 

postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 495, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, okres: 



Bratislava IV, ktorej vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenej 

protokolom č. 26/96 zo dňa 19.11.1996 do správy mestskej časti, žiadateľovi: Omia, s. r. o., 

IČO: 47 314 711, so sídlom Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, za nájomné vo výške 

....................... EUR/mesiac na dobu určitú – od 01.07.2020 do ...................  

- s pripomienkami  

- bez pripomienok  

 

A4. konštatuje - NEPRIJATÉ 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem realizovať vo 

vyššie špecifikovaných nebytových priestoroch predaj potravín bez obalov a biodrogérie, za 

účelom zníženia znečistenia planéty formou realizácie bezodpadovej politiky „Zero Waste“, 

pričom obmedzením generácie plastového odpadu bude aktívne prispievať k ochrane životného 

prostredia, čo je zároveň v súlade s prioritami a komunálnymi záujmami mestskej časti 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

B1. schvaľuje  

prenájom nebytových priestorov o výmere 59,07 m2 v budove so súp. č. 1128 (Dom Služieb), 

evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, 

postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 495, k. ú.: Lamač, obec: BA – m. č. Lamač, okres: 

Bratislava IV, ktorej vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenej 

protokolom č. 26/96 zo dňa 19.11.1996 do správy mestskej časti, žiadateľovi: Omia, s. r. o., 

IČO: 47 314 711, so sídlom Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, za nájomné vo výške 

196,90 EUR/mesiac na dobu určitú – od 01.07.2020 do 30.06.2023.  

- bez pripomienok 

 

B2. konštatuje 

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ má záujem realizovať vo 

vyššie špecifikovaných nebytových priestoroch predaj potravín bez obalov a biodrogérie, za 

účelom zníženia znečistenia planéty formou realizácie bezodpadovej politiky „Zero Waste“, 

pričom obmedzením generácie plastového odpadu bude aktívne prispievať k ochrane životného 

prostredia, čo je zároveň v súlade s prioritami a komunálnymi záujmami mestskej časti 

- bez pripomienok 

 



C. schvaľuje 

žiadosť spoločnosti FUXO, s.r.o., so sídlom Rajtákova 6697/58, 841 03 Bratislava (ďalej len 

„spoločnosť“), o úhradu nedoplatku na nájomnom za nájom nebytových priestorov v budove 

so súp. č. 1128 (Dom Služieb), postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 495, k. ú. Lamač, 

a platbách spojených s užívaním nebytových priestorov formou splátkového kalendára; 

spoločnosť je povinná uhradiť dlžnú sumu na nájomnom a platbách spojených s užívaním 

nebytových priestorov vo výške vyčíslenej správcovskou spoločnosťou nebytového priestoru 

Duspama, s.r.o. ku dňu 30.06.2020 v 4 rovnomerných mesačných splátkach na bankový účet 

prenajímateľa poukazovaných v priebehu mesiacov júl až október, vždy najneskôr do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca  

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 36/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k žiadostiam o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov v k. ú. Lamač: 
A. Michaela Krajčovičová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 4 

nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome súp. č. 2059, vchod: 
Studenohorská ul. č. 11, parc. č. 448,449, LV č. 2124 o celkovej výmere 41,34 m² 

B. Iveta Bilčíková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy sociálneho bytu č. 8 
nachádzajúceho sa na 3. poschodí  v bytovom dome  súp. č. 2086, vchod: 
Studenohorská ul. č. 61, parc. č. 538, 539, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m² 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
nájom obecného bytu č. 4 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na 
Studenohorskej ulici č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 448,449, k. ú. Lamač, evidencia na liste 
vlastníctva č. 2124 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej 
výmere 41,34 m² za cenu 15,- EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 620,10 
EUR na dobu určitú do 31.08.2021 a to Michaele Krajčovičovej, Studenohorská 11, 841 03 
Bratislava 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
nájom obecného sociálneho bytu č. 8 nachádzajúceho sa na 3. poschodí v bytovom dome na  
Studenohorskej ulici č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538,539, k. ú. Lamač, evidencia na liste 



vlastníctva č. 2201 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej 
výmere 41,34 m² za cenu 15,- EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 620,10 
EUR na dobu určitú do 30.06.2022 a to Ivete Bilčíkovej, Heyrovského 10, 841 03 Bratislava 
- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 37/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

k návrhu na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 
6/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

 

pridelenie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2019 zo dňa 12.12.2019 
o podmienkach poskytovania dotácií oprávneným subjektom nasledovne: 
 
Futbalový klub Lamač vo výške 17.000,- EUR 
ŠK Goju Kai Karate vo výške   2.500,- EUR 
Bedmintonový klub Spoje BA vo výške   1.000,- EUR 
Jednota dôchodcov Slovenska BA-Lamač vo výške      500,- EUR 
Bratislavská šachová akadémia vo výške      500,- EUR 
Divadlo pod Hájom  vo výške   1.200,- EUR 
Športový klub Argo  vo výške   1.000,- EUR 
Parkour Škola vo výške   1.000,- EUR 
Domov sociálnych služieb Rozsutec vo výške      300,- EUR 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
účel využitia dotácie v zmysle tabuľky z finančnej komisie. S doplnením o Klub Argo, 
s účelom využitia – nájomné telocvične a nákup gymnast. koberca. 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 38/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 



k návrhu harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Lamač na II. polrok 2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje  
harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na 

II. polrok 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 39/2020/VIII 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 09.06.2020 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec a apríl 2020 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec a apríl 2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 40/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 09.06.2020 

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. 41/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 09.06.2020 

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. 42/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 09.06.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. žiada 

starostu o preskúmanie rozhodnutí vydaných stavebným úradom MČ Lamač v súvislosti s IČ 

na parcelách 1763/1, 1763/09, 1763/10, 1763/11, 1763/12, 1763/13 a 1763/14 so zameraním na 

súlad s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ-06/359-16/6960Kol z 01.08.2006, ktorým 

vyhlásil ochranné pásmo nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícka kaplnka 

sv. Rozálie 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

predložiť z tejto kontroly správu na nasledujúce riadne rokovanie MZ MČ Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 43/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 09.06.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. žiada 



starostu MČ Lamač o zabezpečenie potrebných krokov k realizácii náhradnej výsadby stromov 

za výrub na parcele č. 1763/11. K výrubu došlo na základe povolenia na výrub zo dňa 26.1.2016 

a k náhradnej výsadbe malo dôjsť do 12 mesiacov od výrubu drevín podľa povolenia. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 44/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač  
zo dňa 09.06.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. žiada 

starostu MČ Lamač o pravidelné informovanie poslancov (minimálne raz za mesiac) vo veci 

„horná kotolňa na Studenohorskej ulici“. Zároveň žiadam o preverenie možnosti odstúpenia 

od zmluvy so subjektom v prípade, ak zmluvné podmienky nie sú dodržiavané. 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

MSc. Martina Krúpová v. r.   

poslankyňa MZ MČ Bratislava – Lamač 

 

 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. 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  

 


