
 
 
 

                                         
Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 
12.12.2019 

 
 
Prítomní: 7 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, MVDr. 
Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Ing. Andrej Bachár – kontrolór, 
Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Andrea Húšková, Blažena Kusá 
Ospravedlnení: 0 
Neprítomní: 0 
Prizvaní hostia: príslušníci MsP (Michal Matula, Jozef Udič), JUDr. Peter Šrobár 
 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Návrh programu 
3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava – Lamač 
4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 12.12.2019 
5. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
6. Priebežné vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Priorít volebného programu pre roky 2019-2022 
7. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
8. Návrh VZN č..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 
9. Návrh Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti 

Bratislava – Lamač 
10. Nubium s. r. o. – žiadosť 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 
11. Návrh 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 
12. Zmena delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 
13. Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na I. polrok 2020 
14. Informatívne správy (A. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac október 2019, B. Informatívna 

správa o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač, čerpanie rozpočtu za kapitolu 8: Vzdelávanie 
k 30.09.2019, C. Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač, D. Informatívna správa 
o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač)  

15. Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.) 
16. Interpelácie poslancov 
17. Záver          
                          
 
K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta otvoril zasadnutie MZ a privítal poslancov a všetkých prítomných. Starosta sa vyjadril, že zasadnutie MZ je ôsmym v roku 
2019 a desiatym v aktuálnom volebnom období. 
 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Stanislava Babica, Petronelu Klačanskú 
Ako overovateľov zápisnice navrhol: Pavla Čecha, Martinu Ondrišovú 
Starosta ako zapisovateľku určil Andreu Húškovú a ako spracovateľa uznesení Tomáša Pénzeša.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 
 
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 
 

 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
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Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 2 – Návrh programu 
 
Starosta uviedol, že poslanci boli s programom oboznámení v príslušnom termíne. Pozvánka obsahuje zoznam navrhnutých bodov, 
ktoré MÚ navrhuje prejednať na MZ.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 
 
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 
 
O predloženom návrhu programu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Starosta sa vyjadril, že je potrebné pripraviť sa na rok 2020, kedy majú prebehnúť zásadné priority volebného obdobia. MČ sa na 
uvedené musela pripraviť z viacerých hľadísk. Starosta taktiež uviedol, že najzákladnejším dokumentom je rozpočet MČ na budúci 
rok. Bolo v pláne prerokovanie rozpočtu zaradiť na toto zasadnutie MZ, ale vzhľadom na viaceré neznáme skutočnosti sa starosta aj 
po konzultácii s poslancami rozhodol, že rozpočet bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí MZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2020 
a súčasne poďakoval poslancom za účasť na poradách k rozpočtu. Dovtedy bude MČ v provizóriu. Starosta sa tiež vyjadril, že práca 
MÚ bude aj napriek provizóriu pokračovať v duchu nastavených priorít volebného obdobia. Starosta taktiež uviedol, že možným 
predmetom odborných komisií je úvaha o novele VZN o minimálnych cenách za nájom, nakoľko nie všetky sadzby zohľadňujú 
primeranosť. Kľúčovým nástrojom však je, aby sa MZ snažilo dodržiavať východiskové, resp. konečné ceny v prípade uzatvárania 
nájomných vzťahov alebo poskytovania priestorov, v maximálnej miere upúšťať od osobitných zreteľov a tak strážiť príjmy MČ aj 
v tejto oblasti. 
 
Starosta sa následne vyjadril k nasledovných oblastiam: 
 
Kontrola majetku: 

- spolupráca s hl. mestom SR BA – jedna časť kontroly 
- pomoc zámerom dopravného podniku 
- pomoc zámeru spoločnosti Marianum – kto bude správcom pozemku – komunikácia s magistrátom hl. mesta SR BA 
- kontrola neplatenia nájomného ohľadne nehnuteľnosti v správe MČ, plnenia sú vzhľadom na priemerné trhové ceny 

podhodnotené, ďalší zdroj príjmov – únik finančných prostriedkov 
- v porovnaní bežné príjmy s bežnými výdavkami je schodok, bežné príjmy nepostačujú 
- školstvo je priorita 

 
Školstvo: 

- v rámci rozbiehajúcich priorít sa jedná o nadstavbu ZŠ – potvrdené z BSK, že sa jedná o prioritný projekt, možná príprava 
stavebného povolenia zo strany MČ, pričom vecne príslušný stavebný úrad bol už určený 

 
Predškolská výchova: 

- dohodnuté posledné náležitosti návrhu nájomnej zmluvy na materskú školu v lokalite Bory – starosta dal poslancom na 
vedomie konkrétny termín rokovania 

 
Parkovacia politika: 
      -         zosúladenie a nábeh na prenájom nových parkovacích miest.  
      -         prvýkrát v histórii sú príjmy smerované na rok 2020 a sú ako príjmy budúcich období.       
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Starostlivosť o chodníky: 
 -        došlo k podpisu zmluvy s hl. mestom SR BA – MČ berie do svojej gescie všetky chodníky v k. ú. Lamač – hlavné radiály,     

ul. Podháj, Vrančovičova, Borinská na ktorých hl. mesto SR BA síce zasahovalo, ale v oneskorenej prioritizácii 
      -          jedná sa o ústupok zo strany MČ, opatrenie aby bola zabezpečená bezpečnosť chodcov a spokojnosť občanov  
 
Klientske centrum: 
      -      boli zavedené bezhotovostné platby - týka sa to všetkých plnení voči MČ vychádzajúcich zo sadzieb, rozhodnutí alebo         

nájomných zmlúv  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák a Pavol Čech. 
 
A. berie na vedomie 
úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Lamač  
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 4 – Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 12.12.2019 
 
Starosta odovzdal slovo Tomášovi Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že na základe aktuálneho stavu plnenia úloh, ktoré súvisia s platnými 
uzneseniami je predkladaný tento aktuálny stav plnenia uznesení s návrhom ďalšieho postupu. Upriamil pozornosť na to, že 
vyradením zo sledovania nedochádza k skončeniu platnosti uznesenia ale len uznesenie prestáva byť sledované. Tomáš Pénzeš 
upozornil na schvaľované uznesenie v časti D a E, ktoré sa týkajú predchádzajúceho MZ a vysvetlil, že ak poslanci nesúhlasia 
s predĺžením nájmu v prípade nájomcu euroAWK, s r.o., tak je potrebné prijať uznesenie v časti D a nie v časti E uznesenia. Ku koncu 
Tomáš Pénzeš dodal, že v opačnom prípade je potrebné prijať uznesenie v častiach D aj E. 
 
Stanislav Babic odchod 10.47 h. a príchod 10.48 h.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš a Petronela Klačanská.  
 
Poslanci hlasovali o každej časti uznesenia samostatne. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Hlasovanie k časti A: 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 12.12.2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti B: 
 
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 
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti C: 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti D: 
 
D. ruší 
uznesenie č. 132/2019/VIII  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová,  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 - Pavol Čech, Radoslav Olekšák 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti E: 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Radoslav Olekášk, Pavol Čech 
Proti: 2 - Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 5 – Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
 
Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že tento rok predkladá MČ poslednýkrát tabuľku priebežného vyhodnotenia 
plánu VO za rok 2019. Na ostatnom zasadnutí boli opísané jednotlivé stĺpce a ich plnenie. Predložená tabuľka zachytáva snahu o jej 
doplnenie v súlade s prijatým uznesením, pričom mnoho aktivít prechádza do roku 2020. V tabuľke sú taktiež doplnené termíny 
priebežného plnenia úloh. Prednostka ku koncu dodala, že po schválení rozpočtu na rok 2020 budú aktivity premietnuté v novej 
tabuľke.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov.  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 6 – Priebežné vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Priorít volebného programu pre roky 2019-2022 
 
Starosta uviedol, že bod bol spracovaný v duchu 12 základných oblastí do prehľadnej tabuľky, kde sú  v rámci jednotlivých 
prioritných osí jednotlivé zámery schválených ako nosné ciele aktuálneho volebného obdobia so stavom rozpracovanosti. Starosta 
dodal, že veľa aktivít spadá do roku 2020, ktorý by mal byť nosným rokom.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák, Pavol Čech, Veronika Hagovská, Petronela Klačanská 
a Matúš Harmaňoš.  
 
Martina Ondrišová odchod 11.22 h. príchod 11.25 h. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
priebežné vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Priorít volebného programu pre roky 2019-2022 
- s pripomienkami 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 7 – Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
 
Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že návrh na 3. úpravu rozpočtu je predložený vzhľadom ku končiacemu sa roku 
2019 a na základe doterajšieho vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu z dôvodu,  aby sa uskutočnili úpravy v rámci schváleného 
rozpočtu v danom roku. Súčasťou materiálu sú tabuľky – zreálnenie príjmov, plnenie príjmov, transfery v rámci školstva, ktoré boli 
MČ doručené. Prednostka sa ďalej vyjadrila, že ďalšiu časť predloženého materiálu tvorí úver, ktorý MČ schválila v roku 2018. 
Nakoľko ešte neprišlo k celkovému dočerpaniu z čiastky 750 000,- EUR, dáva MČ návrh na predĺženie lehoty čerpania do konca roku 
2020. V časti bodu C sú definované priority, na ktoré by mali byť finančné prostriedky použité. Starosta doplnil, že o uvedenom 
a súvisiacich veciach pojednáva uznesenie v častiach B, C a D. 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Radoslav Olekšák, Stanislav Babic a Matúš Harmaňoš. 
Poslanci hlasovali o každej časti uznesenia samostatne. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Hlasovanie k časti A: 
 
A. schvaľuje 
3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
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Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti B: 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti C: 
 
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  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti D: 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Petronela Klačanská odchod 11.47 h. 
 
K bodu 15 – Rôzne 
 
P. Valentovič: 
- problematika tepelného hospodárstva  
- protiprávne konanie spoločnosti BES s.r.o. 
- kontrola plnenia zmluvného vzťahu MČ so spoločnosťou BES s.r.o. (čl. 5.3.1 zmluvy) 
- finančné vzťahy medzi MČ a spoločnosťou BES s.r.o. 
- činnosť kontrolnej komisie 
- problematika návrhu dodatku č. 3 k existujúcej zmluve so spoločnosťou BES s.r.o. 
- ocenenie zastávania občanov zo strany starostu  
 
Petronela Klačanská príchod o 11.49 h.   
 
P. Koleň: 
- problematika tepelného hospodárstva 
- vystúpenie občana v uznesení  
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- stretnutie s občanmi 
- zmluvný vzťah MČ so spoločnosťou BES s.r.o. 
 
P. Foltán: 
- problematika tepelného hospodárstva 
- zmluvný vzťah MČ so spoločnosťou BES s.r.o. 
- energetická koncepcia 
- genéza BES s.r.o. 
- kotolňa  
- výpočet ceny za teplo – koeficient teplej vody 
 
P. Džatko: 
- územie Nového Lamača 
- územný plán zóny Zečák 
- odozva zo strany MČ na podnety občanov 
- stretnutie s občanmi – neúčasť poslancov 
- poslanci NR SR 
 
P. Müller: 
- parkovacia politika - problematika poplatkov 
- poplatok 35,- EUR za značenie pre ZŤP, ktoré si nájomca (občan je jeho opatrovateľom) zabezpečil na vlastné náklady 
 
Veronika Hagovská odchod o 12.20 h. príchod o 12.22 h. 
 
Matúš Harmaňoš odchod o 12.25 h. príchod o 12.26 h.  
 
P. Štegmannová: 
- list z 09.10.2019 ohľadom MHD adresovaný primátorovi hl. mesta SR BA a starostom MČ 
- signalizácia v prostriedkoch MHD ,,na znamenie“ 
 
Z poslancov sa do diskusie sa zapojili Radoslav Olekšák, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 
 
Stanislav Babic odchod o 12.30 h. a príchod o 12.33 h. 
 
Pavol Čech odchod o 12.31 h. a príchod o 12.34 h.  
 
Poslanec Matúš Harmaňoš predniesol nasledujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 – Martina Ondrišová 
Nehlasoval: 1 – Radoslav Olekšák 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 8 - Návrh VZN č..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Starosta odovzdal slovo predkladateľke - Petronele Klačanskej, ktorá uviedla, že sa jedná o novú textáciu VZN o podmienkach 
poskytovania dotácií. Nejedná sa však o veľa obsahových zmien. Hlavná zmena je zmena termínu predkladania žiadostí o dotácie 
z dôvodu, aby organizácie, ktoré žiadajú o dotáciu z balíka rozpočtu, ktorý je na to vyčlenený, vedeli od začiatku roka s akými 
financiami môžu rátať, a teda aby si vedeli financie, ktoré nezískajú touto možnosťou nejakým spôsobom zabezpečiť inak. Kategórie 
ostali, avšak pribudli verejnoprospešné aktivity - ak nie je evidentné zaradenie do športových, kultúrnych a sociálnych aktivít. Ku 
koncu Petronela Klačanská dodala, že si nemyslí, že sa oproti predchádzajúcemu zneniu jedná o extrémnu zmenu.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák, Stanislav Babic a Veronika Hagovská. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje  
VZN o podmienkach poskytovania dotácií v predloženej textácii 
- bez pripomienok  
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 
Proti: 1 – Radoslav Olekšák 
Zdržal sa: 1 – Pavol Čech  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Poslankyňa Petronela Klačanská predniesla nasledujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
Pavol Čech odchod o 13.31 h.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 1 – Radoslav Olekšák 
Neprítomní : 1 - Pavol Čech 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 9 - Návrh Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej 
časti Bratislava – Lamač 
 
Starosta uviedol, že v predloženom materiály sú riešené tri druhy príspevkov, a to jednorazový finančný príspevok v núdzi, finančný 
príspevok pri narodení dieťaťa a finančný príspevok na stravovanie pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku. Pri 
finančnom príspevku na stravovanie bola hraničná výška príjmu žiadateľa zo strany MČ stanovená na 550,- EUR. A dôchodok nad 
sumu 550,- EUR nezakladal právo na poskytnutie príspevku. Takéto opatrenie bolo na základe pripravených analýz zo strany MČ 
rozpočtovo neutrálne a teda nezakladalo nijaké nároky na rozpočet MČ. Starosta taktiež uviedol, že Komisia bezpečnosti, verejného 
poriadku a sociálnych vecí navrhla, aby vzniklo samostatné pásmo čo sa týka príjmu dôchodcov kde výška dôchodku presahuje sumu 
550,- EUR a zároveň nepresahuje sumu 580,- EUR, pričom poberatelia dôchodkov v tejto výške by mali príspevok na  stravovanie 40 
centrov na jeden obed. Starosta dodal, že na základe toho, že predpokladaná finančná náročnosť by znamenala sumu 2000,- 
EUR, Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí dala návrh na to, aby návrh rozpočtu bol navýšený o túto sumu.  
 
Pavol Čech príchod o 13.35 h.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Stanislav Babic, Radoslav Olekšák, Petronela Klačanská a kontrolór. 
 
Matúš Harmaňoš odchod 13.39 h. príchod o 13.43 h.  
 
Poslanec Radoslav Olekšák predniesol nasledujúci pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila, avšak uznesenie 
nebolo prijaté.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 
A. schvaľuje 
Zásady poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
- s pripomienkami: 
Suma do 350,- EUR                                                           1,40 EUR 
350,- EUR – 450,- EUR                                                     0,90 EUR 
450,- EUR – 550,- EUR                                                     0,80 EUR 
550,- EUR – 600,- EUR                                                     0,50 EUR 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 2 – Pavol Čech, Radoslav Olekšák   
Proti: 1 – Stanislav Babic 
Zdržal sa: 4 - Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0  
Ospravedlnení: 0 
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Následne poslanec Stanislav Babic predniesol nasledujúci pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Poslanci ďalej hlasovali o uznesení ako celku. 

 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 10 - Nubium s. r. o. – žiadosť 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 
 
Starosta uviedol, že príjmy z nájmu majú pozitívny dopad na rozpočet MČ, upriamil pozornosť na skutočnosť, že absolútna väčšina 
reklamných zariadení sa nachádza na pozemkoch, na ktoré nemá dosah MČ ani hl. mesto SR Bratislava. Následne odovzdal slovo 
Tomášovi Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že dňa 06.11.2019 bola MČ doručená žiadosť nájomcu o predlženie aktuálnej nájomnej 
zmluvy, ktorá je v súčasnosti platná do 01.01.2020. Jedná sa o predlženie nájmu pozemkov nachádzajúcimi sa pod reklamnými 
zariadeniami. 
 
Do diskusie sa prihlásil Matúš Harmaňoš, Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, Petronela Klačanská a Stanislav Babic. 
 
Starosta vyhlásil od 14.00 h. do 14.05 h. prestávku.  
 
Poslanec Radoslav Olekšák predniesol nasledujúci pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila, avšak uznesenie 
nebolo prijaté.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

A. schvaľuje 
predĺženie nájmu pozemkov za účelom umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného panelu na pozemku parc. č. 598/1 – Hodonínska 
ulica, 1 k obojstranného reklamného panelu na pozemku parc. č. 1826/8 – Lamačská cesta a 1 ks jednostranného reklamného panelu 
na pozemku parc. č. 1826/8 – Lamačská nájomcovi: NUBIUM s. r. o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, a to do 31.12.2024 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
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Za: 3 –  Radoslav Olekšák, Pavol Čech, Martina Ondrišová 
Proti: 4 - Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Následne poslanec Stanislav Babic predniesol nasledujúci pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 
Proti:  1 - Matúš Harmaňoš 
Zdržal sa: 5 - Martina Ondrišová 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 11 - Návrh 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 
 
Starosta sa vyjadril, že byt momentálne užíva žiadateľka v zmysle zásad, jedná sa o pohotovostný byt, pričom nájomná zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú - 4 mesiace. Starosta spolu s predsedom Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí 
posúdili žiadosť a rozhodli sa jej vyhovieť. Starosta taktiež uviedol, že žiadateľkina situácia sa nezmenila, je možnosť predĺžiť 
užívanie bytu na maximálne jeden rok, no na predĺženie čo sa týka ďalšieho obdobia užívania bytu je potrebný súhlas MZ. Starosta 
ku koncu dodal, že vecou sa zaoberala Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí a odporučila predlžiť nájom 
obecného bytu žiadateľke do 22.08.2020 bez možnosti ďalšieho predĺženia nájomnej zmluvy. 
 
Veronika Hagovská odchod o 14.14 h. 
 
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 1 - Veronika Hagovská, 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 12 - Zmena delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy 
 
Starosta uviedol, že zo strany MČ je potrebné zmeniť delegovaného zástupcu zriaďovateľa v orgánoch školských samospráv, 
konkrétne v Rade školy pri ZŠ na Malokarpatskom námestí 1, BA a v Rade školy pri MŠ, Heyrovského 4, BA s Elokovaným 
pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, BA, pričom dôvodom je interná kompetenčná zmena vo veci zaradenia pracovníkov na 
jednotlivé výkony, resp. kompetenčná príslušnosť školskej problematiky.  
 
Veronika Hagovská príchod 14.16 h.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Pavol Čech, ktorý navrhol uznesenie v časti A a D. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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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  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 13 - Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na I. polrok 2020 
 
Starosta sa vyjadril, že zoznam dátumov je zaktualizovaný. V pláne sú 4 zasadnutia MZ v priebehu 1. polroka 2020. V zmysle zákona 
je povinnosť zasadať 4 x ročne, pričom čo sa týka MZ MČ Bratislava – Lamač, tak to vychádza na 8 x. 
 
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech, Radoslav 
Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 14 A - Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac október 2019  
 
Starosta uviedol, že v prílohe materiálu je situačná správa týkajúca sa činnosti a konania na úseku riešenia jednotlivých priestupkov, 
prípadne trestných činov. Momentálne výkon služby expozitúry BA IV prebieha v rámci personálnych limitov v uspokojivej podobe 
a taktiež dochádza k zapájaniu jazdeckej polície a služobnej kynológie. Starosta poďakoval veliteľom a vyjadril sa, že stretávanie 
a výmena informácií prebieha na pravidelnej báze s veliteľom príslušnej expozitúry BA IV. Starosta súčasne uviedol, že zostáva 
zabezpečiť väčší počet príslušníkov, pričom určitou podporou sú legislatívne zmeny a vytvorenie osobitného fondu možnosti 
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výsluhového dôchodku pre pracovníkov obecných polícií. Pripravuje sa rozšírenie kompetencií a možnosti prijímania iných opatrení 
ako sú len technické prostriedky na zabránenie odjazdu MV aj keď sa nejedná o objektívnu zodpovednosť, jedná sa o rozšírenie 
niektorých nástrojov akým spôsobom sa dá postihnúť porušovateľ dopravných predpisov a sankcionovanie porušovateľa. Príslušník 
expozitúry BA IV Michal Matula uviedol, že sa rozšírili kompetencie MsP, a síce nebude možné parkovať na chodníku iba popri 
ceste a iba do vzdialenosti 1,5 m. Starosta doplnil, že pokiaľ by vozidlo prechádzalo v poli chodníka nie bezprostredne v priľahlej 
časti komunikácie so zachovaním prejazdnej šírky chodníka, tak sa to posudzuje ako priestupok na úseku cestnej premávky a MsP má 
kompetenciu zasiahnuť.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Radoslav Olekšák, Pavol Čech, Veronika Hagovská.  
 
Následne poslanec Radoslav Olekšák predniesol nasledujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
Hlasovanie k časti B: 
 
B. schvaľuje 
poskytnutie mimoriadnej odmeny 500,- EUR na okrskára MsP za kvalitné plnenie úloh v mestskej časti BA – Lamač 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 4 –  Radoslav Olekšák, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 
Proti: 0  
Zdržal sa: 3 - Stanislav Babic, Petronela Klačanská, Matúš Harmaňoš 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti A: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac október 2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 2 – Pavol Čech, Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 14 B - Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač, čerpanie rozpočtu za 
kapitolu 8: Vzdelávanie k 30.09.2019 
 
Bez úvodného slova, pričom do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov.  
 
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 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 2 – Pavol Čech, Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 14 C - Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Starosta uviedol, že čo sa týka zimnej údržby, tak MČ je pripravená, zásobená posypovým materiálom, pričom došlo ku 
kompetenčnej úprave vo veci chodníkov medzi MČ a hl. mestom SR BA. Starosta sa taktiež vyjadril, že po ukončení a vyhodnotení 
prieskumov v súvislosti s tranzitom pracovná skupina začne pracovať na systematickom riešení vnútornej dopravy v Lamači. Jedná sa 
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o tému začiatku roka 2020. MČ by mala po novom roku obdržať stanovisko zo strany hl. mesta SR BA. Starosta súčasne uviedol, že 
samostatnou témou je cintorín, statická doprava, dopravný vjazd do tohto územia, pričom spolupráca so spoločnosťou Marianum je 
rozbehnutá. V oblasti cyklodopravy prebieha spolupráca s MČ ZB, kde sa uskutočnilo rokovanie so zapojením všetkých 
samosprávnych orgánov, ktoré majú na to vplyv. Cyklomost a cyklochodník sú vo finálnej fáze vo veci prípravy pre stavebné 
povolenie. Žiadateľom v 2. etape je MČ Dúbravka. Povoľovacím orgánom je MČ Lamač ako príslušný stavebný úrad ako 
aj dopravným úradom vo vzťahu k špecializovaným stavbám kde dochádza k záberu a kolízii so železničnou traťou. V rámci líniovej 
stavby bude príslušná MČ Lamač. Lamač bude napojený na Bory, kde je vybudovaná cyklotrasa po ,,Metro“. Momentálne sa rieši 
súbeh cesty 2/505 ohľadne napojenia do DNV, ktorá sa zdala ako nedobytná z majetkovoprávneho hľadiska. Našli sa doklady, že 
staviteľom, vlastníkom stavby bez ohľadu na pozemky pod ňou sú Hydromeliorácie, ktoré prejavili vôľu previesť túto cestu do 
majetku MČ DNV, čím by MČ Lamač dosiahla, že bude vedieť riešiť napojenie na cyklotrasy v Pomoraví na devínskej ceste 
a ponímať to ako cyklosieť. Starosta k riešeniu MHD uviedol, že MČ obdržala zo strany občanov podnety, pričom témou je aj 
konečná zastávka v starom Lamači. Vedenie dopravného podniku tlmočilo zámer v roku 2020 riešiť trasovanie autobusových liniek 
a rok 2019 bol vnímaný ako venujúci sa električkovej doprave. Dopravný podnik má vedomosť o návrhoch a úpravách navrhnutých 
zo strany MČ, avšak aké nosné linky a aké obslužné linky budú v MČ a kde budú končiť bude predmetom rokovania príslušných 
komisií ako výstup z dopravného podniku. S uvedeným súvisí aj prehodnotenie zastávok, resp. ich režimu na znamenie. Nie je až tak 
dôležitý postoj MČ ale môže byť podporný.  
 
Stanislav Babic odchod o 14.37 h. a príchod o 14.41 h.  
 
Starosta sa k statickej doprave vyjadril v tom zmysle, že témou je parkovanie, nový režim a zmluvy. Bilančne je k 11.12.2019 
situácia: počet prijatých žiadostí vyhradeného PM alebo PM pre ZŤP bola 407 žiadostí (vrátane podaných po termíne, ktoré boli 
predmetom posúdenia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby), pripravené zmluvy a dodatky, resp. neprevzaté zmluvy – 359 
ks,  z ktorých popísaných je 202 ks a zúčtované 168 ks.  
 
Do diskusie sa z poslancov zapojil Radoslav Olekšák.  
 
Petronela Klačanská odchod o 14.46 h.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 2 – Pavol Čech, Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 14 D - Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava – Lamač 
 
Starosta odovzdal slovo poslancom, pričom do  diskusie sa zapojili Matúš Harmaňoš, Martina Ondrišová, Stanislav Babic a Veronika 
Hagovská 
 
Pavol Čech odchod o 14.53 h. 
 
Následne poslankyňa Veronika Hagovská predniesla nasledujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
zaradenie člena Ing. Martina Bacigála do Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie 
- bez pripomienok   
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 4 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 – Radoslav Olekšák 
Neprítomní : 2 – Pavol Čech, Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 0 
 
Hlasovanie k časti B, C, D: 
 
B. berie na vedomie 
informatívnu správu o  výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 
- bez pripomienok 
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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  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Radoslav Olekšák 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 2 – Pavol Čech, Petronela Klačanská 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 16 – Interpelácie poslancov 
 
Starosta prenechal priestor poslancom, pričom zaznela jedna interpelácia a predniesol ju Matúš Harmaňoš.  
 
Text interpelácie: 
Žiadam o poskytnutie zoznamu vydaných stavebných povolení na reklamné zariadenia v rámci katastrálneho územia Lamača mimo 
pozemkov patriacich Hlavnému mestu SR Bratislava a pozemkov Mestskej časti Bratislava – Lamač. 
Údaje žiadame v pohode: 
1. Názov subjektu, ktorý povolenie dostal 
2. Číslo parcely 
3. Dátum povolenia 
 
Ďalej žiadam o prehľad nepeňažného plnenia na základe zmluvy so spoločnosťou ARDSYSTEM, s.r.o. z dňa 22.08.2017. 
 
 
K bodu 17 – Záver 
 
Starosta sa poďakoval za účasť na rokovaní MZ, za celoročnú spoluprácu poslancom, kontrolórovi a kolegom z MÚ. Uviedol, že sa 
s poslancami stretnú na spoločných podujatiach. Poprial všetkým pokojné prežitie Vianočných sviatkov a taktiež aby bol Nový rok 
rokom uspokojivých výsledkov.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Martina Ondrišová v. r.           
  
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač                                      
    
 
 
 
Pavol Čech v. r.             
        
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                            
 
 
 
 
 
 

•  •  • 
 
   
 
 
Michaela Kövári Mrázová v. r.           
         
prednostka MÚ Bratislava Lamač                               
 
 
 
 
Lukáš Baňacký v. r.            
          
starosta MČ Bratislava – Lamač                
 
 
 
Zapísala: Andrea Húšková 
 
 
 
 


