
      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

      

______________________________________________________ 

U z n e s e n i a 

č. 1/2020/VIII – č. 11/2020/VIII 

zo zasadnutia  

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 23.01.2020 

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

Uznesenie č. 1/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš 

2. Veronika Hagovská 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Martina Ondrišová 

 2. Stanislav Babic 

- bez pripomienok 

 

 

Uznesenie č. 2/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k návrhu programu 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení 

pozvánky zo dňa 17.01.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 3/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

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. 4/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

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

platných k 23.01.2020 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

k 23.01.2020 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 119/2019/VIII v časti B, 144/2019/VIII v časti B, 145/2019/VIII, 

146/2019/VIII, 147/2019/VIII, 148/2019/VIII v časti A, B, C, D, 149/2019/VIII, 



150/2019/VIII, 151/2019/VIII, 152/2019/VIII, 153/2019/VIII, 155/2019/VIII, 156/2019/VIII, 

157/2019/VIII, 158/2019/VIII, 159/2019/VIII, 160/2019/VIII, 161/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 119/2019/VIII v časti B, 144/2019/VIII v časti B, 145/2019/VIII, 

146/2019/VIII, 147/2019/VIII, 148/2019/VIII v časti A, B, C, D, 149/2019/VIII, 

150/2019/VIII, 151/2019/VIII, 152/2019/VIII, 153/2019/VIII, 155/2019/VIII, 156/2019/VIII, 

157/2019/VIII, 158/2019/VIII, 159/2019/VIII, 160/2019/VIII, 161/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

D. ruší 

uznesenie č. 78/2018/VII  

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 5/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k návrhu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na roky 2020 - 2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. schvaľuje 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2020 nasledovne:           

 

Príjmy bežného rozpočtu  4 674 175 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 540 285 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu  512 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1 253 052 EUR 

  

Príjmové finančné operácie  697 169 EUR 

Výdavkové finančné operácie  88 920 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 1 087 EUR 



 

2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač pre r. 2020 takto: 

 

Použitie Rezervného fondu 308 020 EUR 

 

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2020 v členení na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov 

podľa programov, podprogramov a prvkov  

4. Príspevok do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd 

5. Prekročenie výdavkov rozpočtu mestskej časti podľa Čl. 11 ods. 1 Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške účelovo viazaných 

prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov 

- bez pripomienok 

 

 

B. berie na vedomie 

1. Návrhy rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2021 a 2022 

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2021 

a 2022 

3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2021 a 2022 

- bez pripomienok 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 6/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k informatívnej správe o  koncepcii digitalizácie služieb a zavádzaní procesu 

Samospráva 2020 v podmienkach mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

A.  berie na vedomie 



Informatívnu správu o  koncepcii digitalizácie služieb a zavádzaní procesu Samospráva 2020 

v podmienkach mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 7/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k informatívnej správe o situačnej správe mestskej polície za mesiac november 

a december 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac november a december 2019 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 8/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

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. 9/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k informáciám o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 



informácie o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej 

časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 10/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava - Lamač o zabezpečenie aktualizovanej mapy stromov na 

Studenohorskej ulici z dôvodu efektívnej náhradnej výsadby resp. obnovy aleje do 14.2.2020 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 11/2020/VIII 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

zo dňa 23.01.2020 

k bodu Rôzne 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou 

ARDSYTÉM s.r.o., Žilina dňa 22.08.2017 ohľadom prenájmu pozemku – parcela číslo 494 

v katastrálnom území Lamač za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného 

a propagačného zariadenia 

- bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 



●  ●  ● 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš 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  

 

 

 

 


