
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 45/2020/VIII – č. 47/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 11.06.2020 

a pokračujúceho zasadnutia  

dňa 15.06.2020 

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

Uznesenie č. 45/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 11.06.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Martina Krúpová 

2. Stanislav Babic 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Petronela Klačanská  

 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 46/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 11.06.2020 



k návrhu programu 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 05.06.2020 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 47/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
z pokračujúceho zasadnutia  

dňa 15.06.2020 
k návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného 

plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OÚ-BA-

OVBP3-2020/19618 zo dňa 15.06.2020 k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny 

Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie 

- bez pripomienok  

 

B. schvaľuje 

1. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok tak, ako je uvedené v dokumente „Vyhodnotenie 

pripomienok“;  

2. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské 

námestie v znení dokumentácie „Územný plán zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské 

námestie, Zmeny a doplnky č. 1 – návrh riešenia, december 2019“; 

3. všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Lamač, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – 

Malokarpatské námestie vrátane jeho príloh 

- bez pripomienok  

 

C. poveruje starostu 



1. zabezpečiť u spracovateľa Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Bratislava, 

Lamač – Malokarpatské námestie dokumentáciu v štyroch originálnych vyhotoveniach 

a jej uloženie v zmysle ust. § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

2. zverejniť záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač 

– Malokarpatské námestie v zmysle ust. § 27 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

- 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  

 


