
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

22.04.2020 

 

 

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

Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Ing. Andrej Bachár – kontrolór, 

Mgr. Tomáš Pénzeš 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

Neprítomní: 0 

Prizvaní hostia: Igor Polakovič 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 

2. Návrh programu 

3. Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra za rok 2019 

4. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač 

5. Návrh na zriadenie nového elokovaného pracoviska Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava a novej prevádzky školskej 

jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v lokalite Bory 

6. MUDr. Jana Pavlovová – žiadosť o nájom nebytových priestorov – Zdravotné stredisko Lamač ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa 

7. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o nájom nebytových priestorov - ZŠ Malokarpatské námestie 1 ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa 

8. PRELIEZKA, o.z. – žiadosť o nájom nebytových priestorov – Spoločenské centrum Lamač (Nebytový priestor č. 10-80) 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

9. Rekonštrukcia povrchov komunikácií v správe mestskej časti Bratislava - Lamač 

10. Informatívne správy (A. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2019, B. Informatívna správa o rozpočtových 

opatreniach starostu, C. Informatívna správa o prijatí rozpočtového harmonogramu mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 

2020, D. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2020, E. Informatívna správa 

o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač, F. Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií 

zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač)  

11. Rôzne  

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver          

                          

 

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

 
Starosta otvoril zasadnutie MZ, privítal poslancov, kolegov a všetkých prítomných.  

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Matúša Harmaňoša, Radoslava Olekšáka 

Ako overovateľov zápisnice navrhol: Pavla Čecha, Veroniku Hagovská 

Starosta ako spracovateľa uznesení určil Tomáša Pénzeša a ako spracovateľov zápisnice Tomáša Barana a Andreu Húškovú.  
 
Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Matúš Harmaňoš 

2. Radoslav Olekšák  

- bez pripomienok 

           

B. volí  

        za overovateľov zápisnice: 

 1. Pavol Čech 

 2. Veronika Hagovská 

- bez pripomienok 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 2 – Návrh programu 

 

Do diskusie sa z poslancov prihlásil Matúš Harmaňoš, ktorý súčasne navrhol do programu zaradenie nového bodu 4A. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 15.04.2020 

- s pripomienkami: zaradenie nového bodu 4A – Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

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 : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra za rok 2019 

 

Ako predkladateľ sa k bodu vyjadril kontrolór. Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

Správu o kontrolnej činnosti Miestneho kontrolóra za rok 2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  
Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 4 – Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 
Poslankyňa Petronela Klačanská predniesla nasledujúci návrh uznesení, ktorý si návrhová komisia osvojila. Do diskusie sa z poslancov 

prihlásili Radoslav Olekšák a Petronela Klačanská.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2020 

- s pripomienkami spracovanými po rokovaní starostu a volených zástupcov mestskej časti dňa 21.04.2020 s nasledovnými presunmi 

finančných prostriedkov v programovom rozpočte mestskej časti Bratislava - Lamač: 

 

Príjmová časť rozpočtu 

 - Navýšenie bežných príjmov o čiastku 10 000,- EUR (dar Nadácie Penta určený na opatrenia v súvislosti s ochorením 

 COVID-19) 

 - Navýšenie kapitálových príjmov o čiastku 50 000,- EUR (schválená dotácia Vlády SR na zlepšenie infraštruktúry) 

 

Výdavková časť rozpočtu 

 - Zníženie bežných výdavkov v podprogramoch  

o Mzdy a odmeny o čiastku 10 599,- EUR 

o 8.2.1 MŠ Bory o čiastku 28 432,- EUR 

o 11.1 Priame dotácie o čiastku 5 000,- EUR 
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- Navýšenie bežných výdavkov v podprograme 

o 7.1.1 Civilná ochrana – COVID-19 o čiastku 50 000,- EUR 

 

- Navýšenie kapitálových výdavkov v podprogramoch 

o 2.1.5 UV – Rekonštrukcia komunikácií o čiastku 50 000,- EUR 

o 4.3 Detské ihriská – Areál MŠ Heyrovského o čiastku 5 000,- EUR 

 

Finančné operácie 

- Úpravu účelu využitia zapojeného rezervného fondu v bežných výdajoch vo výške 12 032,- EUR na opatrenia v súvislosti        

s ochorením COVID-19 v programe 7.1.1 Civilná ochrana – COVID-19 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 – Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

B. schvaľuje 

predkladanie čerpania rozpočtu v štruktúre podľa kapitol a podkapitol rozpočtu (v zverejnenej štruktúre bez analytickej časti) na 

mesačnej báze poslancom miestneho zastupiteľstva pomocou elektronickej pošty 

- bez pripomienok  

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

C. schvaľuje  

predkladanie výpisu z bežného účtu MČ Lamač poslancom miestneho zastupiteľstva na mesačnej báze (do 10. dňa mesiaca), v prípade 

odchádzajúcich platieb na mzdy s anonymizovaním identifikačných údajov zamestnancov, pomocou elektronickej pošty 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 – Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 4A - Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 
K bodu sa vyjadril jeho predkladateľ Matúš Harmaňoš a do diskusie sa z poslancov zapojili Radoslav Olekšák, Pavol Čech 

a Veronika Hagovská. 

 

Starosta vyhlásil krátku prestávku.  

 

Uznesenie v časti A navrhol predkladateľ bodu, uznesenie v časti B navrhol poslanec Radoslav Olekšák a uznesenie v časti C navrhla 

poslankyňa Veronika Hagovská. Návrhy uznesení si návrhová komisia osvojila. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A. ruší  

uznesenie č. 25/2019/VIII zo dňa 21.03.2019 

- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

B. určuje 

mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v celkovej výške 2 840,- EUR s účinnosťou od 01.05.2020 

v zmysle tohto výpočtu: 

 

-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2019      = 1 092,00 EUR  

-  násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.      =        2,60 

-  plat podľa § 3 ods. 1         = 2 839,20 EUR 

-  zaokrúhlene         = 2 840,00 EUR 

- 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 : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

C. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o vykonanie všetkých potrebných krokov smerujúcich k umožneniu vzdania sa odmien 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač za obdobie od apríla 2020 do decembra 2020 

- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 – Radoslav Olekšák 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 5 – Návrh na zriadenie nového elokovaného pracoviska Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava a novej prevádzky 

školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v lokalite Bory 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

podstatné náležitosti Nájomnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy medzi zmluvnými 

stranami: Bory, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896 ako budúcim prenajímateľom 

a Mestskou časťou Bratislava – Lamač so sídlom Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414 ako budúcim 

nájomcom: 

1. predmet nájmu: Budova a časti pozemkov, na ktorých je umiestnená, vrátane jej slúžiacich prípojok a Areál, ktorým sa 

rozumie územie tvorené pozemkami, vrátane na ňom vybudovaných sadových úprav a zariadení detského ihriska, 

prístupovej komunikácie, parkovacích plôch, ostatných spevnených plôch a iných stavebných objektov výlučne 

slúžiacich prevádzke materskej školy v Budove; 

2. účel nájmu: Nájomca je oprávnený užívať 

a)  Budovu a detské ihrisko umiestnené v Areáli len na účely zriadenia a prevádzky zariadenia na starostlivosť o deti 

v predškolskom veku, 

b)  parkovacie miesta umiestnené v Areáli na účely parkovania osobných motorových vozidiel, ktorých rozmery to 

dovolia bez hrozby škody na majetku Prenajímateľa a tretích osôb; parkovacie miesta slúžia prednostne pre potreby 

rodičov detí navštevujúcich materskú školu, 

c)  ostatné súčasti Areálu na účely, na ktoré sú svojou povahou bežne určené v súvislosti s prevádzkou Materskej 

školy; 

3. doba nájmu: určitá – 20 rokov; 
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4. výška nájomného: Nájomné za užívanie celého Predmetu nájmu je Stranami dojednané vo výške 1,00 EUR za celý 

Predmet nájmu za každý kalendárny rok trvania nájmu; suma nájomného predstavuje cenu bez DPH a bude k nej účtovaná 

DPH aplikovateľná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov; okrem nájomného je Nájomca povinný uhrádzať 

Prenajímateľovi náhradu nákladov vo výške:  

a)  sumy dane z nehnuteľnosti vyrubenej Prenajímateľovi v súvislosti s vlastníctvom Predmetu nájmu v príslušnom 

kalendárnom roku, 

b)  sumy poistného predpísaného Prenajímateľovi v súvislosti s poistením Predmetu nájmu pre prípad jeho poškodenia 

alebo zničenia, vrátane poistenia pred živelnými udalosťami, a to za podmienok týkajúcich sa výšky poistného, 

rozsahu poistenia a výluk, výšky poistného krytia, spoluúčasti poisteného a postupu pri uplatnení poistného plnenia, 

ktoré nebudú nevýhodnejšie ako obvyklý štandard na trhu; 

5.  osobitné ustanovenia o prevádzke Materskej školy: Nájomca je ako zriaďovateľ Materskej školy povinný zabezpečiť, 

aby: 

a)  ak to umožní záujem o prijatie a dochádzku detí bola Materská škola prevádzkovaná s kapacitou najmenej 70 detí 

spolu vo všetkých triedach Materskej školy v jednom školskom roku, 

b)  v prípadoch, keď kapacita Materskej školy nie je v danom školskom roku vyčerpaná prijatím detí, ktoré je Materská 

škola povinná prijať prednostne v zmysle aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov, budú do 

Materskej školy prednostne prijaté deti s bydliskom v lokalite, ktorej hranice sú vymedzené z východu diaľnicou 

D2, z juhu a západu cestou II/505 a zo severu pomyselnou spojnicou medzi cestou II/505 a diaľnicou D2 vedenou 

z okružnej križovatky na ceste II/505 pri predajni Metro 

- bez pripomienok  

 

B. schvaľuje  

vznik Elokovaného pracoviska Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava v lokalite Bory nachádzajúceho sa v budove a na časti 

pozemkov, na ul. Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava 

- bez pripomienok  

 

 

B1. súhlasí so zmenou v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR  

zaradením Elokovaného pracoviska Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava v lokalite Bory nachádzajúceho sa v budove 

a časti pozemkov, na ul. Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava, od 01.01.2021, pričom stravovanie bude 

zabezpečené v Školskej jedálni, v budove nachádzajúcej sa na ul. Milana Šimečku, Bratislava, ktorá bude samostatným 

subjektom 

- bez pripomienok  

 

C. schvaľuje 

vznik Školskej jedálne, subjektu bez právnej subjektivity, v budove, nachádzajúcej sa na ul. Milana Šimečku (predbežný názov ulice), 

Bratislava, ktorá bude zabezpečovať stravovanie pre Elokované pracovisko Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava v lokalite Bory 

nachádzajúceho sa v budove a na časti pozemkov, na ul. Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava 

- bez pripomienok  

 

C1. súhlasí so zaradením do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

Školskej jedálne, subjektu bez právnej subjektivity, v budove, nachádzajúcej sa na ul. Milana Šimečku (predbežný názov ulice), 

Bratislava, ktorá bude zabezpečovať stravovanie pre Elokované pracovisko Materskej školy Heyrovského 4, Bratislava, 

nachádzajúcej sa na ul.  Milana Šimečku (predbežný názov ulice), Bratislava od 01.01.2021. 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 – Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 6 - MUDr. Jana Pavlovová – žiadosť o nájom nebytových priestorov – Zdravotné stredisko Lamač ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa 

 

Do diskusie sa z poslancov zapojili Radoslav Olekšák a Pavol Čech.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

nájom nebytových priestorov o výmere 39,68 m2 v Zdravotnom stredisku Lamač žiadateľke: MUDr. Jana Pavlovová, trvale bytom 

Guothova 9, 831 01 Bratislava za účelom prevádzkovania ambulancie všeobecného lekára pre dospelých na dobu určitú – do 

01.01.2023, odo dňa ohlásenia nájomcu o začatí výkonu činnosti, najneskôr však od 01.06.2020 do 30.11.2020 za nájomné vo výške 

57,87 EUR/mesiac a v období od 01.12.2020 do 01.01.2023 za nájomné vo výške 115,73 EUR/mesiac  

- bez pripomienok 
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B. konštatuje, 

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ bude poskytovať službu v oblasti liečebno-preventívnej 

starostlivosti, ktorá je svojím charakterom a zameraním vo verejnom záujme 

- bez pripomienok 

 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 7 - Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o nájom nebytových priestorov - ZŠ Malokarpatské námestie 1 ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

nájom učebne, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, stavba súp. č. 1123,  evidencia na LV č. 1638 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej šachovej 

akadémii o. z. , so sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného letného tábora pre deti v termíne od 

01.07.2020 do 03.07.2020, od 06.07.2020 do 10.07.2020 a od 13.07.2020 do 17.07.2020 za nájomné vo výške 50,- EUR za každý 

pracovný deň 
- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

nájom veľkej telocvične, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, stavba súp. č. 1123,  evidencia na LV č. 

1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej 

šachovej akadémii o. z. , so sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného letného tábora pre deti v termíne 

od 01.07.2020 do 03.07.2020, od 06.07.2020 do 10.07.2020 a od 13.07.2020 do 17.07.2020 za nájomné vo výške 1,- EUR za celú dobu 

nájmu a sadzbou za prevádzkové náklady vo výške 13,- EUR/hod.  

- bez pripomienok 

 

C. schvaľuje 

nájom časti jedálne, nachádzajúcej  sa v Základnej škole, Malokarpatské námestie č. 1, stavba súp. č. 1123,  evidencia na LV č. 1638 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, Bratislavskej šachovej 

akadémii o. z., so sídlom Studenohorská 67, Bratislava, za účelom organizovania denného letného tábora pre deti v termíne od 

01.07.2020 do 03.07.2020, od 06.07.2020 do 10.07.2020 a od 13.07.2020 do 17.07.2020 za nájomné vo výške 5,- EUR/hod. a sadzbou 

za prevádzkové náklady vo výške 5,- EUR/hod.  

- bez pripomienok 

 

D. konštatuje,  

že dôvodom hodným osobitného zreteľa je vo vyššie spomínaných prípadoch skutočnosť, že nájomca vedie na ZŠ šachový krúžok viac 

rokov, organizuje súťaže v šachu pre žiakov ZŠ a je predpoklad, že účastníkmi tábora sa stanú hlavne žiaci ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 

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 : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

K bodu 8 - PRELIEZKA, o.z. – žiadosť o nájom nebytových priestorov – Spoločenské centrum Lamač (Nebytový priestor č. 

10-80) ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

 

Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  
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nájom Spoločenského centra Lamač (Nebytového priestoru č. 10-80), bytový dom  súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. 

č. 481/30, LV č. 3277, k. ú.: Lamač za účelom realizácie denných táborov s názvom „Žabky z Lamača“, organizovaných žiadateľom: 

PRELIEZKA, o.z., Agátová 7/A, 841 02 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) v termínoch 13.07.2020 – 17.07.2020, 27.07.2020 – 

31.07.2020, 10.08.2020 – 14.08.2020 a 24.08.2020 – 28.08.2020 v čase od 07:45 do 17:00 ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov za sumu 1,- EUR/deň  

- bez pripomienok 

 

B. konštatuje, 

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca organizuje v mestskej časti záujmovú činnosť pre deti, pričom 

nájomca poskytne obyvateľom mestskej časti zľavu. 

- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

K bodu 9 - Rekonštrukcia povrchov komunikácií v správe mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Do diskusie sa z poslancov prihlásili Radoslav Olekšák, Pavol Čech a taktiež kontrolór.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

zámer predloženej rekonštrukcie povrchov komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

B. poveruje 

starostu Mestskej časti Bratislava – Lamač zahájiť prípravu projektu rekonštrukcie Zlatohorskej ulice, pripraviť koordinačný rámec 

pre rekonštrukciu ulice Povoznícka a pokračovať v rokovaniach so správcami sietí v rámci definovaných lokalít 

- bez pripomienok 

 

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 : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 10A - Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 31.12.2019 

 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská a Petronela Klačanská, pričom o všetkých častiach uznesení tohto bodu 

hlasovali poslanci naraz.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2019 

- bez pripomienok 

 

 

K bodu 10B - Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu 

- bez pripomienok 

 

 

K bodu 10C - Informatívna správa o prijatí rozpočtového harmonogramu mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 2020 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o prijatí rozpočtového harmonogramu mestskej časti Bratislava – Lamač pre rok 2020 

- bez pripomienok 

 

 

K bodu 10D - Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace január 2020 a február 2020 

- bez pripomienok 

 

 

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

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  

- bez pripomienok 

 

 

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

Bratislava - Lamač 

 

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 

- bez pripomienok 

 

B. odvoláva 
z funkcie členky Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby pri MZ MČ Bratislava – Lamač Evu Jíchovú, trvale bytom Cesta na 

Klanec 4, 841 03 Bratislava  

- bez pripomienok 

  

C. volí 
Miloša Andrisa, trvale bytom Studenohorská 32, 841 03 Bratislava za člena Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava 

- Lamač 

- bez pripomienok 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Za: 6 –  Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Veronika Hagovská, Pavol Čech, Radoslav Olekšák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

 

K bodu 11 – Rôzne 

 

Do diskusie sa z poslancov prihlásili Radoslav Olekšák, Pavol Čech, Veronika Hagovská a mestský poslanec Igor Polakovič.  

 

Obe uvedené uznesenia navrhol poslanec Matúš Harmaňoš, pričom návrhová komisia si uznesenia osvojila.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší 

uznesenie č. 157/2019/VIII k harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na I. polrok 2020 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 
termíny nasledujúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v dňoch 21.05.2020 a 09.07.2020 

- bez pripomienok 
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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 : 0 

Ospravedlnení: 1 – Martina Ondrišová 

 

K bodu 12 – Interpelácie poslancov 

Matúš Harmaňoš: 

- požiadal o zoznam zakúpenej literatúry a periodickej tlače do Miestnej knižnice Lamač za rok 2019 s vyčíslením nákladov na 

jednotlivé položky 

- požiadal o zverejnenie plánu nákupov na rok 2020 

 

Starosta vzal interpeláciu na vedomie.  

 

 

K bodu 13 – Záver 

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť, pracovníkom miestneho úradu za technické zabezpečenie, rozlúčil sa s verejnosťou 

sledujúcou priamy prenos a poprial všetkým príjemný zvyšok dňa.  
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech v. r.            

       

poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                      

    

 

 

 

Ing. Veronika Hagovská v. r.          

       

poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač                                            

 

 

 

 

 

 

•  •  • 

 

   

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.          

         

prednostka MÚ Bratislava Lamač                               

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.           

        

starosta MČ Bratislava – Lamač                

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Húšková 

 

 

 

 


