
 
 
 

                     

                          
Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

19.09.2019 

 

 

Prítomní: 6 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, MVDr. 

Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Andrea 

Húšková, Ing. Diana Szuttorová, Blažena Kusá 

Ospravedlnení: Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Neprítomní: 0 

Prizvaní hostia: dvaja príslušníci MsP (Peter Hájek, Jozef Udič), JUDr. Peter Šrobár, Igor Polakovič 

 

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 19.09.2019 

5. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest 

v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019 

7. Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Domovu seniorov Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 

8. Veronika Kastlerová - žiadosť o predĺženie nájmu obecného bytu č. 5 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na 

Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 m²  

9. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (bod bude prerokovaný o 15.00 h.) 

10. Informatívne správy (A. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac júl a august 2019, B. 

Informatívna správa k monitorovacej správe za 1. polrok 2019, C. Informatívna správa o rozpočte a stave príjmov 

a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač k 30.06.2019, D. Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti 

Bratislava – Lamač, E. Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava - Lamač)  

11. Rôzne (bod bude prerokovaný o 14.00 h.) 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

                          

 

K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

 

Z dôvodu porady starostu s poslancami začalo zasadnutie MZ v čase o 13.23 h., kedy starosta otvoril zasadnutie, privítal prítomných 

a hostí. Starosta ospravedlnil z dôvodu choroby absenciu Radoslava Olekšáka. Starosta odporučil okrem členov návrhovej komisie 

a overovateľov zápisnice zvoliť aj členov volebnej komisie voľby kontrolóra MČ. 

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Veroniku Hagovskú, Martinu Ondrišovú 

Ako overovateľov zápisnice navrhol: Stanislava Babica, Petronelu Klačanskú 

Ako členov volebnej komisie pre voľbu kontrolóra MČ: Matúša Harmaňoša, Martinu Ondrišovú 

Starosta ako zapisovateľku určil Andreu Húškovú a ako spracovateľa uznesení Tomáša Pénzeša.  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Veronika Hagovská 

2. Martina Ondrišová 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

        za overovateľov zápisnice: 

 1. Stanislav Babic 

 2. Petronela Klačanská 

- bez pripomienok 

 

C. volí  

       za členov volebnej komisie, ktorá zabezpečí priebeh hlasovania, sčítavanie hlasov a predložené správy o výsledku voľby miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač nasledovné osoby: 

 1. Stanislav Babic 

 2. Martina Ondrišová 
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- bez pripomienok 

 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 2 – Návrh programu 

 

Starosta sa vyjadril, že poslancom bol doručený v písomnej podobe. Ani jeden z poslancov nepredniesol návrh na zmenu, resp. 

doplnenie programu. Starosta navrhol doplniť bod 6A Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti 

mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 

404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Starosta poznamenal, že z dôvodu dvoch časovo viazaných bodov bude operatívne presúvať 

prerokovanie niektorých bodov.  

 
Starosta vyzval poslancov na hlasovanie k návrhu predloženého programu: 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie o doplnení bodu 6A do programu: 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie k návrhu programu ako celku: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 13.09.2019 

- bez pripomienok  

 
Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

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 rôzne témy sú spracované v rámci výstupov z komisií, avšak sa vyjadril k nasledovným témam: 

 

GIS – zverejnený v skúšobnej verzii na www.lamac.sk, obsahuje zatiaľ 1. databázu - vraky vozidiel v k.ú. Lamač, postupne bude 

doplnený 

 

Detské ihriská – prebieha kontrola, komunikácia s hl. mestom SR Bratislavou 

 

Zimná údržba – komunikácia s hl. mestom SR Bratislavou ohľadne kompetenčných príslušností 

 
Do diskusie sa prihlásila Martina Ondrišová, ktorá sa dotazovala na pasportizáciu všetkých detských ihrísk. Starosta odpovedal, že 

v priestoroch MÚ vzniklo samostatné pracovisko, ktorého pracovník vykonáva terénnu prácu - dohľad nad ihriskami a športoviskami, 

vedie evidenciu závad a má na starosti dennú údržbu. Starosta sa ďalej vyjadril, že prebehla celková celoplošná revízia ihrísk a taktiež 

prebiehajú aktivity v rámci participatívneho rozpočtu ohľadne zapojenia aj iných subjektov. Starosta taktiež uviedol, že GIS bude 

ďalšia funkcionalita slúžiaca nielen ako pasívny zdroj informácií na ohlasovanie vrakov ale aj prehľad a hlásenie závad detských 

ihrísk a športovísk, ktorá bude k dispozícii aj verejnosti. Martina Ondrišová požiadala o predloženie správy o detských ihriskách aj 

na komisii.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

http://www.lamac.sk/
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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. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 4 – Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 19.09.2019 

 

Starosta upozornil na skutočnosť, že v rámci komunikácie MČ s hl. mestom SR Bratislavou čo sa týka oblasti pomenovania ulíc 

(názvoslovia) v lokalite Bory MČ obdržala oficiálnou cestou stanovisko, že Magistrát hl. mesta SR Bratislavy na základe 

predpokladaného postoja príslušnej odbornej komisie nebude dávať súhlasy k využívaniu mien osobností, ktoré sú menej ako 5 rokov 

po smrti. Jedná sa o dve mená: Miroslav Kusý a Anton Srholec. Prebehla komunikácia týkajúca sa aj lokalitného umiestnenia. Po 

konzultácii s  poslancom podieľajúcim sa na tejto aktivite Matúšom Harmaňošom sa so starostom dohodli, že z dôvodu zabezpečenia 

bežnej operatívy Matúš Harmaňoš predloží nový návrh uznesenia, v ktorom uvedené dve mená figurovať nebudú. Starosta následne 

odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že správa o plnení uznesení obsahuje jednotlivé uznesenia z predchádzajúcich rokov, 

z roku 2019 zostávajúce v plnení s dlhodobejšími úlohami ako aj návrh na vyradenie zo sledovania niektorých uznesení.  

 
Do diskusie sa zapojil Matúš Harmaňoš, ktorý navrhol vyradiť zo sledovania uznesenie č. 36/2019/VIII – starosta žiada kontrolóra 

MČ Lamač o výkaz činností od 15.12.2018. Žiadam o informáciu, kedy bol naposledy predložený obecnému zastupiteľstvu plán 

kontrolnej činnosti.  

Matúš Harmaňoš navrhol vyradiť toto uznesenie z dôvodu, aby ním nový kontrolór nebol viazaný. Tomáš Pénzeš uviedol, že 

z hľadiska správneho procesného postupu by malo byť uznesenie zrušené a nie vyradené.  

 

Ďalej sa zapojila Veronika Hagovská, ktorá sa dotazovala na uznesenie č. 99/2019/VIII - starosta žiada o zabezpečenie všetkých 

potrebných krokov tak, aby došlo k bezproblémovej a včasnej výsadbe stromov na MKN (výsadba podľa projektu Ing. Tužinského a 

zároveň výsadba pred kinom a domom služieb). MiZ žiada o realizáciu výsadby na jeseň 2019.  

Veronika Hagovská sa konkrétne spýtala na spodnú časť pri fontáne v akom stave je verejné obstarávanie na čo jej starosta 

odpovedal, že verejné obstarávanie bude realizované. Predstava je spraviť aj hornú časť po konzultácii s dodávateľom PD, k čomu sa 

priklonila aj stavebná komisia. Prednostka dodala, že komisie sa uzniesli na tom, že variant jedna je lepší, pripojila by sa ďalšia fáza 

a ponímalo by sa to následne ako celok.  

 
Matúš Harmaňoš predniesol návrh na doplnenie uznesenia o nové uznesenie časť E ohľadne pomenovanie ulíc v lokalite Bory. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 19.09.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 24/2019/VIII v časti C, 78/2019/VIII, 79/2019/VIII, 80/2019/VIII, 81/2019/VIII, 82/2019/VIII, 83/2019/VIII, 

84/2019/VIII, 85/2019/VIII, 86/2019/VIII, 87/2019/VIII, 89/2019/VIII, 90/2019/VIII, 91/2019/VIII, 92/2019/VIII, 93/2019/VIII 

v časti A, 94/2019/VIII, 95/2019/VIII v časti A, 96/2019/VIII v časti A, 97/2019/VIII, 98/2019/VIII, 173/2014/VI v časti C 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 24/2019/VIII v časti C, 78/2019/VIII, 79/2019/VIII, 80/2019/VIII, 81/2019/VIII, 82/2019/VIII, 83/2019/VIII, 

84/2019/VIII, 85/2019/VIII, 86/2019/VIII, 87/2019/VIII, 89/2019/VIII, 90/2019/VIII, 91/2019/VIII, 92/2019/VIII, 93/2019/VIII 

v časti A, 94/2019/VIII, 95/2019/VIII v časti A, 96/2019/VIII v časti A, 97/2019/VIII, 98/2019/VIII, 173/2014/VI v časti C 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

uznesenie č. 39/2017/VI v časti A, 68/2018/VII v časti D, 24/2019/VIII v časti A, 36/2019/VIII 

- s pripomienkami 

 

E. schvaľuje 

návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Bory na území MČ Bratislava – Lamač nasledovne: 

1. Jána Langoša (Ján Langoš – disident, fyzik, minister vnútra ČSFR, poslanec NR SR, zakladateľ Ústavu pamäti národa), 

2. Milana Šimečku (Milan Šimečka – filozof, spisovateľ, signatár Charty 77, politický väzeň, jeden z hlavných intelektuálnych 

protagonistov novembra 1989), 

3. Hany Ponickej (Hana Ponická – spisovateľka, publicistka, prekladateľka, disidentka, signatárka Charty 77, aktívna účastníčka 

SNP), 

4. Ivana Kadlečíka (Ivan Kadlečík – prozaik, básnik, novinár, disident), 
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5. Vladimíra Jukla (Vladimír Jukl – Rímskokatolícky kňaz, spoluzakladateľ tajnej („podzemnej“) cirkvi, ktorá nespolupracovala 

s komunistickým režimom), 

6. Dominika Tatarku (Dominik Tatarka – spisovateľ, publicista, disident, signatár Charty 77), 

7. Danky Košanovej (Danka Košanová – obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelená na schodoch Univerzity Komenského 

v Bratislave), 

8. Petra Legnera (Peter Legner – obeť okupantov z 22. augusta 1968, zastrelený na námestí SNP) 

9. Jána Holíka (Ján Holík – obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelený na Šafárikovom námestí) 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Pavol Čech 

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 5 - Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že materiál je súhrnnou správou o postupe úloh vyplývajúcich z rozpočtu MČ 

alebo z priorít MZ, starostu a stanovených úloh na daný rok v zmysle stanovísk odborných komisií. 

 

Bez diskusie.  

 

Pavol Čech príchod 13.43 h. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Pavol Čech 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 6A - Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov 

 
Starosta uviedol, že primátor žiada, aby MČ vyjadrila postoj k štatútu. V rámci novelizácie zákona je potrebné k udeleniu súhlasu 

k zriadeniu trvalého pobytu cudzincov na území SR aj vyjadrenie obce. Vzhľadom na miestne znalosti bolo dohodnuté, že výkon čo sa 

týka typických stavieb určených na bývanie - bytov a rodinných domoch je v kompetencii jednotlivých MČ. Dodatkom štatútu dôjde 

k úprave štatútu z právneho hľadiska.  

 

Bez diskusie.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení, v akom bol 

doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019 zo dňa 16.09.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 7 – Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Domovu seniorov Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 
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Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že v zmysle VZN sú občianske združenia oprávnené podať žiadosti spravidla 2 x 

do roka, pričom sa prejednávajú k 31. máju za I. polrok a za II. polrok k 31. októbru. Prednostka sa ďalej vyjadrila, že v tomto termíne 

bola doručená MÚ jedna žiadosť, a to zo strany Domova seniorov Lamač, kde účelom využitia finančných prostriedkov je zakúpenie 

darčekov do balíčkov pri príležitosť Vianoc. Domov seniorov Lamač požiadal o dotáciu vo výške 500,- EUR. Ohľadne stanovísk 

odborných komisií prednostka uviedla, že komisia sociálnych vecí ako aj komisia školstva, kultúry a športu odsúhlasili 500,- EUR. 

Žiadosť bola predmetom rokovania aj komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít, kde hlasovaním per rollam. Petronela 

Klačanská ako predsedníčka komisie uviedla, že bola odsúhlasená dotácia vo výške 500,- EUR.  

 

Do diskusie sa prihlásil Pavol Čech, ktorý sa informoval o výške dotácie pridelenej v minulých rokoch tomuto subjektu na čo 

prednostka odpovedala, že v roku 2018 bola Domovu seniorov Lamač tiež schválená dotácia vo výške 500,-  EUR.  

 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

pridelenie účelovej finančnej dotácie Domovu seniorov Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 zo dňa 11.09.2014 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 500 EUR 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 8 - Žiadosť Veroniky Kastlerovej o predĺženie nájmu obecného bytu č. 5 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na 

Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej výmere 61,10 m² 

 

Starosta uviedol, že sa jedná o jeden z bytov, ktoré vybudovala a kolaudovala MČ ako nadstavbu v bývalých jasliach, neskôr MÚ a 

neskôr súkromnej MČ. Komisia sociálnych vecí navrhla aby bol nájom predlžený o jeden rok do 31.10.2020. Prednostka doplnila, že 

návrh znel za cenu 41,- EUR/ m²/ rok, čo predstavuje v zmysle VZN o minimálnych cenách za nájom ročné nájomné vo výške 

2505,10 EUR. Prednostka dodala, že v zmysle zásad nájmu obecných bytov je možné predlžiť dobu nájmu od jedného do troch rokov.  

 
Prednostka čo sa týka doby nájmu upriamila pozornosť na stanovisko odbornej komisie. Stanislav Babic sa ako predseda komisie 

bezpečnosti verejného poriadku a sociálnych vecí vyjadril, že budúci rok je v pláne revízia nájomných bytov aj štatútov. Členovia 

komisie nemajú v záujme aby boli predlžované nájmy bytov o dlhú dobu. Starosta doplnil, že sa zúčastnil rokovania komisie a uvítal, 

že množina bytov, ktorá nie je početná sa rieši tak, aby plnila účel. Stanislav Babic dodal, že keď skončia nájmy tak by byty mali 

fungovať ako sociálne alebo služobné byty. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom obecného bytu č. 5 nachádzajúceho sa na 3. poschodí v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 

547, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 3866 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor o celkovej výmere 

61,10 m² za cenu 41 EUR/m²/rok, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 2.505,10 EUR na dobu určitú do 31.10.2020 a to Veronike 

Kastlerovej, trvale bytom Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 10A – Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac júl a august 2019 

Starosta upriamil pozornosť na to, že oproti minulosti sa zvýšil počet riešených priestupkov proti verejnému poriadku. Ďalej 

informoval, že pred uskutočnením zasadnutia MZ obdržal žiadosť zo strany starostu MČ DNV o podporu ohľadne zriadenia 

expozitúry MsP v DNV, zriadenie okrskovej stanice – žiadosť o zaradenie bodu na rokovanie MZ. Starosta sa vyjadril, že sa 

s návrhom nestotožnil a preto žiadosť do programu nezaradil. Vzhľadom na personálnu obsadenosť to nie je vhodné. Snahu 

podporuje, ale nie je vhodná situácia aby k takému niečomu dochádzalo. MČ má k dispozícii dve hliadky, dodržiava sa činnosť 

okrskárov v určených časoch, pričom činnosť sa dopĺňa o služby jazdeckej polície a služobnej kynológie. Starosta ocenil spoluprácu. 

Snahou MČ je zamyslenie sa nad skutočnosťou, že priaznivejšie pre MČ by bolo fungovanie výcvikovej zložky na jej území. Dodal, 
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že pri nemocnici Rázsochy sa zvažuje vytvorenie výcvikovej záchrannej zložky. Vzniká tam zázemie, kapacitne a funkčne je územie 

určené na takýto dlhodobý zámer, čo by bolo zaujímavé podporiť.   

Do diskusie sa prihlásil Pavol Čech, ktorý vyslovil prosbu, aby elokované pracovisko MsP bolo umiestnené v MČ Lamač. Stále sú 

prekážky, problémy, sú poddimenzované zložky. Dotazoval sa, že v prípade rozrastenia Rázsoch a ďalších lokalít, či by nebolo 

vhodné vybudovať priestor pre dvoch členov MsP, aby boli priamo v MČ. Pavol Čech poprosil, aby hlásenia zo strany hliadok boli 

súčasťou materiálov. Starosta reagoval, že zabezpečí aby hlásenia od hliadok boli súčasťou materiálu na rokovanie odbornej komisie.  

Ďalej sa zapojila Martina Ondrišová, ktorá sa dotazovala, čo bolo obsahom návrhu, resp. žiadosti zo strany MČ DNV, na čo jej 

starosta odpovedal, že prevzatie uznesenia Miestnej rady MČ DNV, v ktorej žiada primátora hl. mesta SR Bratislavy o zriadenie 

expozitúry MsP v DNV s poznámkou, že priestory majú. Starosta doplnil, že ľudí je nedostatok a vzhľadom na súčasnú situáciu na 

trhu prácu je problém naplniť počet.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac júl a august 2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 11 – Rôzne 

P. Valentovič: 

 – poďakovanie za zlepšenie kultúry rokovania  

- problematika tepelného hospodárstva 

 
p. Mészáros: 

- ul. Záhrady – vybudovanie cesty neuskutočnené od roku 2004  

- žiadosť o zapísanie ul. Záhrady do ÚP hl. mesta SR Bratislavy - žiadosť na poslancov o prijatie uznesenia v tejto veci 

- zberný dvor na ul. Borinská. – v júli len 1 z 3 návrhov, tohto času vnímané ako jediné riešenie 

- uzavretie cesty na ul. Borinská 

 
p. Sitárová: 

- ubytovňa Siesta na Borinskej ulici, parkovacie miesta pre ubytovaných  

- výstavba druhej časti výstavby výškového domu 

- účasť priamych účastníkov konania na konaní 

 

Starosta upriamil pozornosť na konzultačné dni volených zástupcov samosprávy, ktoré sa uskutočňujú v pondelok o 17.00 h. pred 

konaním MZ.   
 
p. Boskovičová: 

- umiestnenie zberného dvora 

- projektová dokumentácia ul. Záhrady - problematická dostupnosť záchranných zložiek, zrušenie uznesenia ohľadne ul. Záhrady, 

návrh na stretnutie medzi MČ, obyvateľmi ul. Záhrady a majiteľom ubytovne 

 
p. Džatko: 

- účasť príslušníkov MsP/PZ na zasadnutí MZ, stretnutí občanov 

- zóna Zečák, návrh na pracovné stretnutie k problematike  

- Cesta na Klanec – Zlatá Hora – voľný priechod 

 
p. Foltán: 

- domová kotolňa 

- OD Lamač –vrakovisko (Opel, Felícia – SA, malé rakúske vozidlo), strážna služba OD Lamač 

 
Starosta sa k dotazom vyjadril nasledovne: 

Ul. Staré záhrady – v rámci MÚ pracuje samostatný referát, ktorý rieši len územné plánovanie a systém GIS. Dve otvorené témy - 

zmeny a doplnky na MKN a ÚP zóny Rozálka ale aj lokality, ktoré nie sú dopravne napojené a s nimi súvisiace problémy verejnej 

dopravnej vybavenosti. Nemal by to riešiť ÚP hl. mesta SR Bratislavy lebo nejde až do takých podrobností, aby riešil komunikácie 

najnižšej triedy ale pojednáva o hlavných dopravných osiach. Celá oblasť, ktorú ošetruje ÚP hl. mesta SR Bratislavy je vhodná na to, 

aby bola spracovaná aj v podobe ÚP zón, t.j. ÚP podrobnejších. MČ by mohla spraviť jednoduché ÚP zón, ktoré doriešia verejnú 

dopravu v chýbajúcich lokalitách. K uvedenému môže prísť vtedy, keď MZ príjme príslušné VZN. Cestou je spracovanie 

územnoplánovacieho podkladu, na základe ktorého môže byť komunikácia záväznou a následne môže prísť k majetkovému 

vysporiadaniu pozemkov pod komunikáciou. Starosta dodal, že sa uskutoční stretnutie s občanmi dotknutých lokalít. 
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Zberný dvor – nejedná sa o budovanie zberného dvora ale len o určenie miest, aby boli pod kontrolou umiestňované kontajnery na 

veľkokapacitný odpad. Sú vytypované tri lokality, kde by mali byť umiestnené tri základné kontajnery na bioodpad, stavebný odpad 

a nadrozmerný komunálny odpad, ktoré budú trvalo umiestnené pod kontrolou na určených miestach - kontajnerové hniezda, pričom 

sa nejedná o trvalú stavbu ale o zeleň s oplotením a plochou na ktorú sa kontajner umiestni.  

 
p. Mészáros: 

- časové hľadisko prijatia ÚPZ  

- premenovanie zberného dvora na kontajnerové stojisko 

  

Starosta odpovedal, že pojem zberný dvor je len zjednodušením. Ďalej sa vyjadril, že v dohľadnej dobe by malo prísť k novelizácii 

ÚP hl. mesta SR Bratislavy. Starosta taktiež uviedol, že existujú protesty prokurátorov voči prijímaniu ÚP zón, ktoré nie sú presne 

pomenované v ÚP. V ÚP hl. mesta SR Bratislavy je stanovené, že na Nový Lamač (Zečák) je potrebné spracovať podrobnejšiu 

územnoplánovaciu dokumentáciu. ÚP sa prijíma v podobe VZN. Starosta dodal, že ÚP zóny Zečák je hotový ako územný podklad 

ale prebieha posudzovanie strategického dokumentu.  

 
Zapojil sa aj Igor Polakovič, ktorý uviedol, že kontaktoval splnomocnenca primátora pre územný rozvoj ohľadne začlenenia do ÚP 

komunikáciu, je však potrebná žiadosť zo strany mestského poslanca, starostu alebo MZ aby sa dala komunikácia do veľkého ÚP. Ku 

koncu navrhol, aby išiel so starostom na magistrát hl. mesta SR Bratislavy a dohodnúť sa ako by to bolo možné. 

 
Do diskusie sa opätovne zapojil p. Džatko: 

- ÚP zóny nie je ÚP poklad ale územnoplánovacia dokumentácia a z nej sa môže vyvodiť VZN, musí byť však pre každú zmenu do 

veľkého ÚP vytvorená štúdia 

 
Martina Ondrišová uviedla, že na Zlatú horu vedie cesta, mrzí ju, že zóna Zečák nie je dokončená. 

 
P. Boskovičová: 

– uznesenie o zaviazaní Júlie Ondrišovej, aby podnikla všetky kroky aby sa ul. Záhrady zapracovala do ÚP hl. mesta SR Bratislavy, 

avšak uznesenie sa nenaplnilo, v rozpočte bolo 10 000,- EUR, obyvatelia chceli participovať financiami, neudialo sa to  

- uvoľnenie pozemku bezplatne zo strany fary – rímskokatolíckej cirkvi 

 
Starosta sa vyjadril, že čo sa týka verejnej dopravnej vybavenosti sa uskutoční stretnutie poslancov,  čo sa týka ÚP hl. mesta SR 

Bratislavy – potrebná je zmena v textovej časti s prihliadnutím na tvrdenie Igora Polakoviča, podklad je vo forme štúdie. Prednostka 

dodala, že uznesenie spomínané p. Boskovičovou bolo vyradené zo sledovania ale nie je zrušené. Uznesenie by malo byť teda zrušené 

a prijaté nové, zmena uznesenia je tiež prípustná.  

 
Matúš Harmaňoš predložil návrh nasledujúceho uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší 

uznesenie č. 73/2014/VI v časti A 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, v spolupráci s poslancom mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za Lamač Igorom Polakovičom, aby bezodkladne vyvinul aktivity smerujúce k zaradeniu a zakresleniu ulice Záhrady do 

Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 
Starosta sa k predloženému uzneseniu vyjadril, že pracovať na tom je možné, prostriedky sú v rozpočte zachované, a to v rámci 

kapitoly 7.1 - alokovaná čiastka 10 000,-. EUR, ktorú je možné použiť na takéto aktivity.  

 
Starosta ďalej uviedol, že ÚP zóny pre komunikáciu Rozálka, Lamačské centrum a Borinská ulica je problémom. Jedná sa o dohodu 

o dvoch stranách. Prebehla na základe ohlásenia prác rekonštrukcia ubytovne. Nie sú žiadne otázky, informácie podané na MČ, ktoré 

by súviseli so stavebnou aktivitu v tomto území. MČ chce riešiť dopravnú situáciu v tejto lokalite aj majetkové záležitosti.  

 
Ohľadne problematiky spol. BES s.r.o. sa starosta vyjadril, že vec bude riešená v dvoch rovinách. Východisková je zmluva a riešenie 

do budúcna, ktoré sa odráža od koncepcie tepelného hospodárstva, energetickej koncepcie, kde obstarávateľom je hl. mesto SR 

Bratislava, proces beží a zúčastňuje sa jej aj náš zástupca. Konečná podoba bude MČ oznámená, je potrebné uvedené predložiť na 

poradu primátora a následne bude vec prerokovaná v odborných komisiách pri mestskom zastupiteľstve a schválená by mohla byť 
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v priebehu mesiaca október. V duchu nej by mala MČ riešiť postoj k prenájmu tepelného hospodárstva aby bol trvalo udržateľný. 

Budú potrebné investície vo viacerých oblastiach.  

 
p. Valentovič: 

– problematika tepelného hospodárstva  

- vytvorenie rozpočtu zo strany vlády SR na vykurovanie obecných domov z európskych zdrojov, využitie prostriedkov pre Lamač, 

lacnejšia modernizácia tepelného hospodárstva 

- porušovanie zmluvy zo strany spol. BES s.r.o. zvlášť hrubým spôsobom 

Starosta doplnil, že je potrebné jednanie s nájomcom tepelného hospodárstva lebo vo väčšine prípadov platí, že je nastavená regulácia 

a nemotivuje subjekty aby k takýmto opatreniam pristupovali.  

 

K bodu 9 - Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (bod bude prerokovaný o 15.00 h.) 

 

Starosta uviedol, že volebná komisia bola v bode 1 schválená, následne prebehne voľba a potom na základe zápisnice volebnej 

komisie sa pristúpi k hlasovaniu ohľadne uznesenia. Tomáš Pénzeš vyslovil pokyny ohľadne samotného hlasovania. Je potrebný 

nadpolovičný súhlas všetkých poslancov.  

 

Po uskutočnení voľby otvorila volebná komisia urnu, spočítala hlasy, vypísala zápisnicu a odovzdala ju starostovi, ktorý vyhlásil 

výsledky: 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 6 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 6 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov: 

Ing. Andrej Bachár – 4 

Mgr. Rastislav Tešovič - 2 

Ing. Tadeus Patlevič – 0 

Ing. Pavel Škodler – 0 

 

Starosta na záver skonštatoval, že keďže sa jedná o splnenie podmienky získania nadpolovičnej väčšiny hlasov v I. kole bol za 

kontrolóra MČ zvolený Ing. Andrej Bachár.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

výsledky posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - 

Lamač komisiou zriadenou Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Lamač na posúdenie náležitostí prihlášok 

kandidátov na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač.        

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje    

nasledovný spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač: 

1.  každý poslanec dostane hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení 

poradovými číslami a obálku;  

 

2. každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého si zvolil, lístok vloží do obálky a obálku vloží do 

pripravenej volebnej urny; 

 

3.  za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta 

 

4.  na hlasovacie lístky, ktoré budú upravené iným spôsobom ako je určené v bode 3 sa nebude prihliadať a budú označené ako 

neplatné; 

 

5.   na zvolenie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

všetkých poslancov,  (t.j. min. 4 platné hlasy); 

 

6.  ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, na tom istom zasadnutí sa 

vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole voľby získali najväčší počet platných hlasov; v prípade 

rovnosti hlasov, do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov; 

 

7.   pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole; v 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov; 

 

8.  pri rovnosti hlasov kandidátov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom 

- bez pripomienok 

 

C. konštatuje, 

že v tajnej voľbe dňa 19.09.2019 bol zvolený Ing. Andrej Bachár za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
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Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

 

D. schvaľuje 

mesačný plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 922,- EUR 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 10B - Informatívna správa k monitorovacej správe za 1. polrok 2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že monitorovacia správa sa predkladá na rokovanie MZ dvakrát ročne, k 30.06 

a 31.12., ide o monitorovanie schváleného rozpočtu, na základe ktorého sa porovnávajú rozpočtované výdavky, ktoré sú schválené 

v rozpočte. Materiál obsahuje čísla, definovanie zámerov a krátky komentár v rámci daného programu, pričom je to vyčíslené 

v hodnote, ktorá tvorí rozpočet. Prednostka ku koncu prejavu naviazala na bod 10C, v ktorom sa pojednáva o reálnych financiách a 

o stave príjmov a výdavkov, zdrojoch, kódoch, čo je naplánované, akým spôsobom sa rozpočet plní a taktiež skutočné finančné 

prostriedky. Materiály spolu úzko súvisia.  

 

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Monitorovaciu správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 10C – Informatívna správa o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač k 30.06.2019 

 

Starosta otvoril rozpravu, do ktorej sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava -Lamač k 30.6.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

K bodu 10D - Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta uviedol, že jednotlivé oblasti, ktoré sa dotýkajú a súvisia s dopravou sú opísané v textovej časti a následne upriamil 

pozornosť na dve oblasti, a to na statickú dopravu - dokončovanie mapových podkladov parkovacích miest, vyhradených parkovacích 

miest, perspektívne parkovacie miesta, ktoré v rámci GIS budú zverejnené, dohľadateľné, dostupné a verifikovateľné. Starosta vyzval 
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občanov, pokiaľ majú poznatky o vrakoch na a nie sú uvedené na www.lamac.sk v GIS - či bola výzva na odstránenie, či bolo 

odtiahnuté aby upozornili MČ. K dynamickej doprave sa starosta vyjadril, že prebehne monitoring pohybu vozidiel, nakoľko koniec 

októbra vykazuje intenzita dopravy parametre špičkovosti. Monitoring bude zameraný na dve lokality – Starý Lamač v oblasti 

Borinská ul. a Starý Lamač, ul. pod Zečákom a nadväzujúce komunikácie. Na monitoringu sa spolupodieľajú občania, pracovníci MČ 

ako aj magistrátnu hl. mesta SR Bratislavy. Starosta informoval o spoločnom liste na základe iniciatívy primátora hl. mesta SR 

Bratislavy smerom na ministra dopravy, opätovná žiadosť na zmenu režimu diaľnice D2-D4 aby sa zaviedol ako nespoplatnený úsek. 

List bol odoslaný s podpismi starostov dotknutých obcí. V lokalite Bory sa uvažuje s diaľničným výjazdom a vjazdom. V režime bez 

úhrady bude križovatka Stupava juh a križovatka Lamač. Starosta dodal, že účelom opatrenia je odbremenenie Hodonínskej 

a Lamačskej ul. aspoň z časti, pričom výjazd na Záhorskú Bystricu a napojenie na cestu prvej triedy bolo limitujúcim faktorom.  

 
Do diskusie sa prihlásil Pavol Čech, ktorý je rád že list bol poslaný, minister dopravy sa vyjadruje, že diaľnica je luxus, takúto 

odpoveď obdržal MÚ. MČ Petržalka a MČ Rusovce sú odblokované. Navrhol, aby NDS bola vyzvaná aby pri výjazde Stupavy, 

kruhový objazd – zapracovať do ÚP. Taktiež navrhol vyvolať rokovanie s poslancami Záhorskej Bystrice ohľadne cyklotrasy 

spájajúcu MČ s MČ Záhorskou Bystricou. 

 
Z občanov sa prihlásili: 

P. Foltán: 

– preplnenosť diaľnice a starej cesty, vozidlá pri preplnenosti využívajú Bakošovu ulicu 

- cyklistika – poďakovanie starostovi MČ Záhorskej Bystrice za opravu vedľajšej cesty vedúcej do MČ Záhorská Bystrica  

 

P. Boskovičová: 

– nespoplatnenie diaľnice, vyjadrenie ministra dopravy – vie si predstaviť nespoplatnenie diaľnice – potreba pripomenúť mu to 

Pavol Čech dodal, že sa bude musieť počkať na nové voľby.  

 
Starosta dodal technickú poznámku, že rozšírenie Hodonínskej ul. smer MČ Záhorská Bystrica má územné rozhodnutie už dávno, 

počíta sa s rozširovaním cesty aj keď je to mimo k. ú. MČ Bratislava – Lamač. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 

 
A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 
Petronela Klačanská odchod 15.31 h.  

 
K bodu 10E - Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

 

Starosta bez úvodného slova otvoril rozpravu k bodu.  

 
Do diskusie sa prihlásila Veronika Hagovská ako predsedníčka komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie uviedla, 

že neboli zapracované výstupy zo všetkých komisií. Ohľadne komisie životného prostredia spomenula plánovaný výrub drevín na 

Studenohorskej ulici, ktorý sa uskutoční vo februári - marci 2020, čomu bude predchádzať informačná kampaň, kde sa bude 

informovať o dôvodoch, druhoch drevín a pláne náhradnej výsadby. Starosta sa vyjadril, že informačná kampaň by začínala 

v novembri 2019. Náhradná výsadba súvisí s preneseným výkonom ŠS kde MČ pôsobí ako orgán povoľovania výrubu drevín, bude to 

riešené obsažne na komisii životného prostredia a hospodárskej stratégie.  

 
Martina Ondrišová odchod o 15.30 h.  

 
Stanislav Babic sa ako predseda komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí vyjadril, že s p. Benkovičom a starostom 

plánuje stretnutie s občanmi ohľadne nájdenia sociálneho pracovníka pôsobiaceho v MČ, ktorý by vykonával monitoring sociálnych 

potrieb a bol by to terénny pracovník.  

 

Igor Polakovič sa vyjadril k inštalácii kamery na Bakošovej ul., kde bola vyvedená elektrina na budove dvojičiek, čo bola podmienka 

na inštaláciu kamery pre potreby monitorovania priestoru kvôli prepichnutým pneumatikám. Jedná sa o dočasné riešenie, mobilnú 

kameru. Trval na inštalácii finálnej kamery z prostriedkov MČ. 

 
Matúš Harmaňoš ako predseda komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby uviedol, že od konania posledného MZ sa 

uskutočnilo jedno rokovanie komisie, ktorá na ňom odporučila spracovať architektonickú štúdiu revízie 4 Malokarpatského námestia 

s premietnutím zmien do častí dlaždíc chodníkov medzi námestím a ul. Podháj za budovou kina a zdravotného strediska. Komisia 

http://www.lamac.sk/


11 
 

taktiež požiadala o prešetrenie možnosti odhadu nákladov na posunutie plátna v kine na zadnú stenu a odstránenie opornej konštrukcie 

súčasného plátna. Starosta doplnil, že to je z dôvodu prevádzkových podmienok. Ďalej Matúš Harmaňoš prezentoval výstup komisie 

ohľadne Malokarpatského námestia – schválenie varianty výsadby stred a vrch 1. Taktiež vyslovil schválenú požiadavku komisie aby 

sa zatiaľ nerealizovala rekonštrukcia kina.  

 

Petronela Klačanská príchod o 15.33 h. 

 

Starosta doplnil komisie a poskytol informácie ohľadne zdravotného strediska kde sa vyjadril, že boli zverejnené osobitné zretele v 

rámci presunu nájomcov jednotlivých priestorov aby boli zväčšené kapacity lekára a sústredili sa do jednej oblasti voľné priestory, 

ktoré by MČ vedela dočasne využiť. Došlo k riešeniu požiadaviek nájomcov, podmienky sú ekonomicky únosné, akceptovateľné pre 

účastníkov zmien. Zatiaľ budú spracované technické podmienky a materiál bude predložený na  ďalšie rokovanie MZ, pričom predtým 

bude aj predmetom rokovania odborných komisií.  

 
Matúš Harmaňoš predložil návrhy nasledujúcich uznesení: 

 

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 

- s pripomienkami 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

B. žiada 

o doplnenie súhrnných štvrťročných správ o zákazkách na webovej stránke www.lamac.sk v sekcii Zverejňovanie > Verejné 

obstarávanie > Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 
C. žiada 

o zverejňovanie všetkých verejných obstarávaní na webovej stránke www.lamac.sk. Zároveň žiada, aby sa na webe publikovali aj 

ukončené obstarávania (archív) a všetky doručené ponuky (aj nevíťazné). V prípade postupu „Zákazka s nízkou hodnotou“ zároveň 

žiada uverejniť názvy subjektov, ktoré boli oslovené 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 4 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 – Pavol Čech 

Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 
D. žiada 

o predloženie rozpočtu podujatí organizovaných v Lamači, konkrétne Rozálske hody 2019, Lamačská vínna cesta 2019 a Bitka pri 

Lamači 2019 na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač. Zároveň žiada o uvedenie 

všetkých výdavkov, príjmov, dotácií a sponzorských darov 

 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 
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Prednostka dodala, že vzhľadom na termíny podujatí bude predložený rozpočet na najbližšie zasadnutie MZ pravdepodobne len 

podujatia Rozálske hody a Bitka pri Lamači. Rozpočet podujatia Lamačská vínna cesta bude predložený na decembrové zasadnutie 

MZ.  

 

K bodu 7 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích 

miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019 

 

Starosta uviedol, že na základe porady pred začiatkom zasadnutia MZ starostu a poslancov, z ktorej vyplynul postoj riešiť prenájom 

vyhradených parkovacích miest na rok 2020 a vzhľadom na prebiehajúce informačné zisťovanie využíva príslušné ustanovenie 

rokovacieho poriadku a prerušil rokovanie MZ, pričom pokračujúce zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 03.10.2019 v čase o 09.00 hod. 

Starosta sa taktiež poďakoval poslancom za ich aktivitu v tejto téme. 

 

Martina Ondrišová príchod o 15.43 h.  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie ohľadne prerušenia zasadnutia MZ. 

 

Za: 5 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Martina Ondrišová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 

 

 

  

POKRAČUJÚCE Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

03.10.2019 

 

 

Prítomní: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Martina Ondrišová 

Za MÚ: Lukáš Baňacký – starosta MČ, Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Tomáš Pénzeš, Andrea Húšková, Diana 

Szuttorová, Blažena Kusá, Andrej Bachár 

Ospravedlnení: Radoslav Olekšák 

Neprítomní: 0 

Prizvaní hostia: Igor Polakovič 

 

Starosta privítal prítomných a na úvod pokračovania uviedol, že zasadnutie MZ bude pokračovať bodmi v zmysle schváleného 

programu. Starosta zopakoval ospravedlnenie Radoslava Olekšáka, členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 

a spracovateľa uznesení.  

 

K bodu 6 - Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích 

miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019 

 

Starosta prerušil rokovanie MZ a vyhlásil pracovnú prestávku z dôvodu porady starostu, poslancov MČ, miestneho kontrolóra 

a pracovníkov MČ v čase od 09:03 h. do 10:23 hod.. 

 

Starosta sa po prestávke vyjadril, že poslanci obdržali návrh VZN v konsolidovanej podobe ako aj návrh úpravy v štruktúrovanej 

podobe. Starosta skonštatoval, že z porady vzišli návrhy poslancov a otvoril diskusiu.   

 
Do diskusie sa prihlásil Stanislav Babic, ktorý navrhol zmenu sadzby na vybudovanie nového parkovacieho miesta 200,- EUR, 

poplatok za užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným motorovým vozidlom 50,- EUR za každé ďalšie 

vozidlo, administratívny poplatok jednorazovo po uzatvorení zmluvy ako napr. údržba 20,- EUR a poplatok za zrušenie parkovacieho 

miesta 30,- EUR. Starosta sa vyjadril, že je potrebné definovať zmeny a aké spojenia sa vypúšťajú ustanovenia VZN. Starosta dal do 

pozornosti, že poslancom bol predložený návrh zmeny uznesenia ohľadne termínov. MČ potrebuje ošetriť zmluvné vzťahy s dátumom 

neprekračujúce 31.12.2020.  

Martina Ondrišová ako členka návrhovej komisie v rámci návrhu uznesenia vo veci zmeny sadzieb predniesla: 

- poplatok za vybudovanie nového vyhradeného parkovacieho miesta 200,- EUR (pre ZŤP polovičná sadzba) 

- poplatok za úpravu existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta 70,- EUR (pre ZŤP polovičná sadzba) 

- poplatok za užívanie jedného vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným motorovým vozidlom 50,- EUR (pre ZŤP 

polovičná sadzba) 

- administratívny manipulačný poplatok 20,- EUR (vrátane ZŤP). 

 
Matúš Harmaňoš navrhol doplniť do uznesenia časť D. 

 
Starosta skonštatoval, že je potrebné schváliť uznesenie s tromi navrhnutými zmenami a zavedenie manipulačného poplatku.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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A. schvaľuje 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích 

miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019  

- s pripomienkami - poplatok za vybudovanie nového vyhradeného parkovacieho miesta osadením príslušného vodorovného 

a zvislého dopravného značenia je stanovený pevnou sadzbou vo výške 200,- EUR za jedno parkovacie miesto, poplatok za užívanie 

jedného vyhradeného parkovacieho miesta viac ako jedným motorovým vozidlom je stanovený pevnou sadzbou vo výške 50,- EUR, 

manipulačný poplatok je stanovený pevnou sadzbou vo výške 20,- EUR. 

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vydať úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 

o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení neskorších zmien a doplnkov 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zmluvné vzťahy vzniknuté na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia po 

nadobudnutí jeho účinnosti, sa uzatvárali s dobou platnosti najdlhšie do 31.12.2020; rozhodnutia vydané podľa § 3 ods. 1 nariadenia 

po nadobudnutí jeho účinnosti sa vydávali s možnosťou užívať vyhradené parkovacie miesto najdlhšie do 31.12.2020. 

- bez pripomienok 

 

D. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o predloženie Pravidiel posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta 

na najbližšie zasadnutie Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

- bez pripomienok 

 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 4 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Pavol Čech 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Martina Ondrišová  

Ospravedlnení: 1 – Radoslav Olekšák 

 
K bodu 12 – Interpelácie poslancov 

 

Petronela Klačanská sa dotazovala na stav zmluvy uzatvorenej s hl. mestom SR Bratislavou týkajúcu sa rekonštrukcie telocvične na 

čo jej prednostka odpovedala, že zmluva je podpísaná a s riaditeľkou ZŠ prebieha komunikácia ohľadne prípravy verejného 

obstarávania.   

 

K bodu 13 – Záver 

 

Starosta privítal kontrolóra MČ Ing. Andreja Bachára a vyjadril presvedčenie o pozitívnej spolupráci.  

 

Starosta sa na záver poďakoval sa za prítomnosť, konštruktívne návrhy zo strany poslancov a ukončil zasadnutie MZ.  
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

Petronela Klačanská        ..........................................................................

      

poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                      

    

 

 

 

Stanislav Babic, 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 

 

 

 

 


