
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
      
______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 145/2019/VIII – č. 162/2019/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 12.12.2019 

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

Uznesenie č. 145/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislav Babic 

2. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Pavol Čech 

 2. Martina Ondrišová 

- bez pripomienok 

 
 

Uznesenie č. 146/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 06.12.2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 147/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

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. 148/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k správe o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač 
platných k 12.12.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 12.12.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 100/2018/VII, 57/2019/VIII, 122/2019/VIII, 123/2019/VIII, 

124/2019/VIII, 125/2019/VIII v časti A, B, C, D, 126/2019/VIII, 127/2019/VIII v časti A, C, 



128/2019/VIII, 129/2019/VIII, 130/2019/VIII, 131/2019/VIII v časti A, B, 133/2019/VIII, 

134/2019/VIII v časti F, 135/2019/VIII, 136/2019/VIII, 137/2019/VIII, 138/2019/VIII, 

139/2019/VIII, 140/2019/VIII, 141/2019/VIII, 142/2019/VIII v časti A, 143/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 100/2018/VII, 57/2019/VIII, 122/2019/VIII, 123/2019/VIII, 

124/2019/VIII, 125/2019/VIII v časti A, B, C, D, 126/2019/VIII, 127/2019/VIII v časti A, C, 

128/2019/VIII, 129/2019/VIII, 130/2019/VIII, 131/2019/VIII v časti A, B, 133/2019/VIII, 

134/2019/VIII v časti F, 135/2019/VIII, 136/2019/VIII, 137/2019/VIII, 138/2019/VIII, 

139/2019/VIII, 140/2019/VIII, 141/2019/VIII, 142/2019/VIII v časti A, 143/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

uznesenie č. 132/2019/VIII  

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje  

predĺženie nájmu pozemku registra C, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač, nájomcovi: euroAWK, spol. 

s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava za účelom umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného 

zariadenia za nájomné vo výške určenej VZN č. 6/2017 o minimálnych cenách za nájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného 

jej do správy v znení neskorších zmien a doplnkov na dobu určitú – do 31.12.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 149/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

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. 150/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k priebežnému vyhodnoteniu úloh vyplývajúcich z Priorít volebného programu pre roky 
2019-2022 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

priebežné vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Priorít volebného programu pre roky 2019-2022 

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 151/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k návrhu na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

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

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

predĺženie lehoty čerpania úveru poskytnutého zo strany Všeobecnej úverovej banky, a.s. so 

sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava v súlade so Zmluvou o termínovanom úvere 

č. 990/2018/UZ do 31.12.2020 

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje  

poskytnutie nevyčerpanej časti úveru na účely zabezpečenia financovania súboru kapitálových 

výdavkov – investícií mestskej časti: 



Dokončenie rekonštrukcie centrálnej zóny – Malokarpatské námestie (stredná časť námestia, 

rekonštrukcia priečelia a vstupu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome so 

súp. č. 1125, Malokarpatské nám. č. 3, Bratislava, hracie prvky a mobiliár) 

- s pripomienkami, aby predmet čerpania úveru podliehal ďalšiemu schvaľovaniu miestneho 

zastupiteľstva  

 

D. poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač na podpis príslušného dodatku k Zmluve 

o termínovanom úvere č. 990/2018/UZ, na základe ktorého bude lehota čerpania úveru 

predĺžená do 31.12.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 152/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k návrhu VZN č. 6/2019 o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Lamač 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

VZN o podmienkach poskytovania dotácií v predloženej textácii 

- bez pripomienok  

 

B. žiada 

upovedomiť žiadateľov (za posl. 5 rokov + bedmint. klub) o zmene termínu žiadosti o dotácie 

v termíne do 20.12.2019 písomnou formou, resp. elektronicky s potvrdením a zverejnenie na 

webovom sídle MČ Lamač 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 153/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k návrhu Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým 
pobytom na území mestskej časti Bratislava - Lamač 



 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Zásady poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na 

území mestskej časti Bratislava-Lamač 

- s pripomienkami: doplnenie písmena d) s textom: „presahuje sumu 550,- EUR, ale zároveň 

nepresahuje sumu 580,- EUR, príspevok na jeden obed vo výške 0,40 EUR 

 

B. ruší  

Zásady, ktorými sa určujú podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci osobitnej skupine 

obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač zo dňa 02.07.2015 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 154/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k žiadosti NUBIUM, s. r. o. o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č. 
572, parc. č. 598/1, parc. č. 598/3, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje  
predĺženie nájmu pozemku registra C, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač, nájomcovi: NUBIUM 

s. r. o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava za účelom umiestnenia 1 ks jednostranného 

reklamného zariadenia za nájomné vo výške 510,- EUR/rok na dobu určitú – do 31.12.2020  

- s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 155/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k návrhu na predĺženie nájomnej zmluvy k bytu č. 10 na 4. poschodí nachádzajúceho sa 
v bytovom dome súp. č. 2086, vchod: Studenohorská ul. č. 61, pozemok parc. č. 539, k. ú. 

Lamač 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom obecného bytu č. 10 vyčleneného uznesením č. 58/2016/VII časť A zo dňa 19.05.2016 

z obecného bytového fondu mestskej časti ako pohotovostný byt, nachádzajúceho sa na 

4. poschodí bytového domu s vchodom na ul. Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 539, 

k. ú. Lamač, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m² na dobu určitú do 22.08.2020, a to Zuzane 

Poláčkovej, Okružná ul. č. 4, 900 31 Stupava, v zmysle čl. 1 Štatútu pohotovostných 

a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava - Lamač. 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 156/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k zmene delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. odvoláva  

MVDr. Pavla Čecha z funkcie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské 

námestie 6, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

B. odvoláva 

Mgr. et Mgr. Hanu Ifkovú z funkcie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

C. odvoláva 

Mgr. et Mgr. Hanu Ifkovú z funkcie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské 

námestie 6, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 



D. schvaľuje 

Mgr. et Ing. Radoslava Olekšáka za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri 

Materskej škole, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské 

námestie 6, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok 

 

E. schvaľuje 

Alenu Hrdličkovú za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, 

Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

F. schvaľuje 

Alenu Hrdličkovú za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, 

Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, 841 

03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

Uznesenie č. 157/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

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

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na 

I. polrok 2020, v termínoch: 23.01.2020, 19.03.2020, 28.04.2020, 18.06.2020 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 158/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 12.12.2019 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac október 2019 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac október 2019 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

poskytnutie mimoriadnej odmeny 500,- EUR na okrskára MsP za kvalitné plnenie úloh 

v mestskej časti BA – Lamač 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 159/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 12.12.2019 

k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač, 
čerpanie rozpočtu za kapitolu 8: Vzdelávanie k 30.09.2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov a čerpanie rozpočtu za kapitolu 8: 

Vzdelávanie k 30.09.2019 

- bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 160/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 12.12.2019 

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  

- bez pripomienok 

 



Uznesenie č. 161/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 12.12.2019 

k informatívnej správe o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

zaradenie člena Ing. Martina Bacigála do Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie 

- bez pripomienok   

 

B. berie na vedomie 

informatívnu správu o  výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

C. odvoláva 

Mgr. Alexandra Tótha, trvale bytom Bakošova 12, 841 03 Bratislava, z funkcie člena Komisie 

bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí 

- bez pripomienok  

 

D. odvoláva 

Martinu Ondrišovú, MSc., trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, z funkcie 

člena redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok  

 
Uznesenie č. 162/2019/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava – Lamač 
dňa 12.12.2019 
k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada  



starostu mestskej časti Bratislava - Lamač o vyvolanie potrebných aktivít smerujúcich k dohode 

s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a Železnicami Slovenskej republiky v záujme 

výroby a osadenia pamätnej tabule na budove železničnej zastávky Lamač alebo v jej okolí, 

ktorá by pripomínala prvý bratislavský transport do Osvienčimu. Aktivitu je vhodné vyvinúť v 

čase, aby odhalenie pamätnej tabule sa zrealizovalo pri príležitosti 80. výročia tejto udalosti – 

27. marca 2022. 

- bez pripomienok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Mgr. Stanislav Babic PhD.  

poslanec MZ MČ Bratislava – Lamač 

 

 

 

Mgr. Petronela Klačanská PhD.    

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  

 

 
 
 


