
 
 
 

                                          

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

23.01.2020 

 

 

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, Ing. Andrej Bachár – kontrolór, 

Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Andrea Húšková, Blažena Kusá 

Ospravedlnení: 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Neprítomní: 0 

Prizvaní hostia: príslušníci MsP (Michal Matula, Jozef Udič), 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 23.01.2020 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020-2022 

6. Informatívne správy (A. Informatívna správa o koncepcii digitalizácie služieb a zavádzaní procesu Samospráva 2020 

v podmienkach mestskej časti Bratislava – Lamač, B. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac 

november a december 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)  

7. Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.) 

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver          

  

                          

 

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

 

Starosta otvoril zasadnutie MZ, privítal poslancov, kolegov a všetkých prítomných. Starosta sa ďalej vyjadril, že zasadnutie MZ je 

jedenáste zasadnutie v ôsmom volebnom období a súčasne je prvým zasadnutím v kalendárnom roku 2020. 

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Matúša Harmaňoša, Veroniku Hagovskú 

Ako overovateľov zápisnice navrhol: Martinu Ondrišovú, Stanislava Babica 

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. Matúš Harmaňoš 

2. Veronika Hagovská 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

        za overovateľov zápisnice: 

 1. Martina Ondrišová 

 2. Stanislav Babic 

- 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 : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 
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K bodu 2 – Návrh programu 

 

Starosta uviedol, že poslancom bola zaslaná pozvánka v riadnom termíne, nosnou témou MZ je schvaľovanie rozpočtu ako zásadného 

východiskového dokumentu pre činnosť MČ v roku 2020. Starosta dodal, že nevidí dôvod na zmenu programu.  

 

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 17.01.2020 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

K bodu 3 – Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta uviedol, že posledné dni boli venované prípravám a úpravám rozpočtu ako aj príprave ťažiskových aktivít, ktoré budú 

obsahom roku 2020.  

 

Starosta sa následne vyjadril k nasledovných oblastiam: 

 

Pasportizácia majetku: 

- zavŕšená na rokovaní zástupcov MČ a zástupcov hl. mesta SR BA 

- otázne momenty, ktoré je potrebné doriešiť a doplniť sa týkajú cestných komunikácií, chodníkov a pozemkov kde je otázne 

správcovstvo alebo chýbajúce záznamy.  

 

Zverovanie a odzverovanie, prevod majetku: 

Priority MČ: 

- zverenie kaplnky sv. Rozálie – prebieha príprava, pričom problematika by mala byť predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí 

MZ 

- areál Pod násypom – bol zverený a teda je podpísaný zverovací protokol, pričom sa jedná o prevod majetku k nebytovým priestorom 

na ul. Heyrovského 2 z dôvodu, aby vzťah k polyfunkčnej budove bol zo strany MČ jednotný, aby MČ vystupovala v pozícii vlastníka 

nielen bytových jednotiek alebo aj nebytových priestorov 

– zverenie pozemkov v okolí bytových domov na sídliskových uliciach, kde ešte zverené pozemky neboli a dodatky k zverovacím 

protokolom tak, aby MČ mohla doriešiť vzťah k stavbám, resp. pomôcť občanom doriešiť si majetkovoprávne vzťahy k stavbám 

súvisiacimi s bytovými domami  

- jedná sa o pozemky, ktoré boli zverené za účelom verejnej zelene a nachádzajú sa pod nehnuteľnosťami súvisiacimi s hlavnými 

stavebnými objektami. Vo vzťahu k takýmto pozemkom bude vypracovaný dodatok na to, aby vzťah k pozemkom mohol byť riešený 

formou nájmu alebo odpredaním s predchádzajúcim súhlasom primátora hl. mesta SR BA.  

 
Zverenie majetku iným inštitúciám: 

- niektoré projekty majú presah na organizáciu Marianum (Pohrebníctvo mesta BA): 

- MČ odporučila zverenie pozemkov, ktoré by boli dotknuté zveľaďovaním a ďalším rozvojom cintorína Lamač  

- nájom pozemkov v prospech Dopravného podniku BA – v krátkej dobe môže sa stať prioritou. Súvisí to s prípravou a hľadaním 

novej konečnej zastávky 

- autobusové linky sa v roku 2019 neriešili ale Dopravný podnik BA má záujem ich v roku 2020 posudzovať 

- MČ má záujem riešiť nové ukončovanie a riešenie obslužných a expresných liniek v rámci MČ. MČ z uvedeného dôvodu požiadala 

sekciu nehnuteľností aby sa vyjadrili k návrhom MČ na využitie zapojenia niektorých pozemkov, či by to procesne bolo vhodné aby 

dopravní inžinieri pri hľadaní vhodného riešenia vedeli, že tie ktoré pozemky sú vhodné na prípadné rozšírenie komunikácie alebo 

vytvorenie nejakého sociálneho zázemia pre vodičov.  

 
Sociálna oblasť: 

- v zmysle uznesení posledného MZ príprava dokumentácie ohľadne stravovania seniorov: 

- menili sa výšky príspevkov, generovanie nových dokladov,  

 

Databázové systémy: 

nová podoba rozpočtu z technickej stránky – nastavenie pri zbere údajov, teda pri jeho príprave, a po schválení rozpočtu nastavenie 

príslušného softwerového systému, presah na inú inštitúciu, nejedná sa o internú záležitosť MČ ako subjektu, potreba archivovania 

minulej štruktúry. 

 
Zdravotná starostlivosť: 

- návrh niekoľkých riešení zo strany MČ 
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- vízia nového lekára, situácia na trhu zložitá 

- MČ hľadala vhodného nájomcu priestorov v nadväznosti na riešenie troch problémov: dostupnosť ďalšieho všeobecného lekára v 

rámci ZS, spojenie s možnosťou návštevnej starostlivosti v Domove seniorov na ul. Na barine, kde by takúto starostlivosť klienti 

privítali a posudkovú činnosť – v rámci poskytovania sociálnych služieb pri priznávaní pomoci sociálne odkázaným občanom, ktorí sú 

aj zdravotne znevýhodnení a potrebujú aby sa nimi zaoberala služba Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych 

služieb, pričom predchádza tomu aj vyjadrenie príslušného lekára, ktorý na tento účel musí byť zazmluvnený zo strany MČ 

- nájomný vzťah s novým lekárom by bol predmetom rokovania príslušných komisií a MZ 

- existuje reálny predpoklad, že od mája 2020 by mohol všeobecný lekár otvoriť prax v ZS 

- činnosti, ktoré nie sú viazané na samotnú ambulanciu by mohli začať fungovať už škôr 

 
Do diskusie sa zapojili poslanci Veronika Hagovská, Stanislav Babic a Pavol Čech. 

 

Príchod kontrolóra v čase o 10:29 hod.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 4 – Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 12.12.2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že aktuálny stav plnenia uznesení s návrhom ďalšieho postupu je predložený na 

základe aktuálneho stavu plnenia úloh, ktoré súvisia s platnými uzneseniami MZ. Tabuľka je zmenená podľa posledných požiadaviek. 

Prednostka záverom popísala vizuálny stav tabuľky. 
 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš, Pavol Čech a Veronika Hagovská. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 23.01.2020 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 119/2019/VIII v časti B, 144/2019/VIII v časti B, 145/2019/VIII, 146/2019/VIII, 147/2019/VIII, 148/2019/VIII 

v časti A, B, C, D, 149/2019/VIII, 150/2019/VIII, 151/2019/VIII, 152/2019/VIII, 153/2019/VIII, 155/2019/VIII, 156/2019/VIII, 

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

- s pripomienkami 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 119/2019/VIII v časti B, 144/2019/VIII v časti B, 145/2019/VIII, 146/2019/VIII, 147/2019/VIII, 148/2019/VIII 

v časti A, B, C, D, 149/2019/VIII, 150/2019/VIII, 151/2019/VIII, 152/2019/VIII, 153/2019/VIII, 155/2019/VIII, 156/2019/VIII, 

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

- s pripomienkami 

 

D. ruší 

uznesenie č. 78/2018/VII  

- bez pripomienok 

 

 

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 : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 
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K bodu 5 - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020-2022 

 
Starosta uviedol, že sa uskutočnilo veľa stretnutí, mnoho času bolo venovaného príprave návrhu rozpočtu, taktiež predstavy 

poslancov boli prerokované, vyhodnocované a zapracované. Starosta sa vyjadril, že rozpočet po obsahovej stránke zohľadňuje 

priority na tento rok, vytvára priestor na prípravu a následnú realizáciu nadstavby ZŠ ale aj úlohy súvisiace napr. s MŠ v lokalite Bory. 

Bežná časť rozpočtu sa zostavovala neľahko, spoločný zámer bol maximálne podporiť školstvo a predškolské vzdelávanie v MČ, čo 

znamenalo úpravu bežných príjmov a bežných výdavkov. Úprava a navyšovanie zdrojov príjmov umožnili predložiť rozpočet, ktorý 

z pohľadu číselného vyjadrenia znamená očakávaný výsledok hospodárenia 1 087,- EUR a v návrhu tak ako je predložený počíta s 

použitím rezervného fondu vo výške 308 020,- EUR. Príjmová strana rozpočtu čo sa týka daní z príjmov FO nie je nadhodnotená, 

bude rastúca a dokáže sanovať aj výpadok, ktorý bol spôsobený zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. Starosta taktiež uviedol, 

že návrh rozpočtu je predložený nielen v rozsahu ako je citovaný a schvaľovaný v uznesení ale aj s nezáväznou časťou - tabuľkami 

bližšie vysvetľujúce kapitoly a podkapitoly rozpočtu tak aby bolo zrejmé akým spôsobom boli tvorené a čo všetko obsahujú. Starosta 

sa súčasne vyjadril, že schválením rozpočtu začína činnosť MÚ v tom, že je potrebné zosúladenie systémov a nastavenie sa na 

účtovanie rozpočtu v štruktúre v akej je momentálne schvaľovaný. Záverom sa starosta poďakoval pracovníkom MÚ a najmä 

prednostke za prípravu rozpočtu.  

 

Z poslancov sa do diskusie zapojili Petronela Klačanská, Matúš Harmaňoš a kontrolór. 

 
So súhlasom poslancov z občanov vystúpili k tomuto bodu p. Džatko a p. Nemec.  

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. schvaľuje 

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

 

Príjmy bežného rozpočtu  4 674 175 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu  4 540 285 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu     512 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  1       253 052 EUR 

  

Príjmové finančné operácie      697 169 EUR 

Výdavkové finančné operácie        88 920 EUR 

  

Výsledok hospodárenia         1 087 EUR 

 

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

 

Použitie Rezervného fondu     308 020 EUR 

 

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

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov  

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

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

Bratislava – Lamač vo výške účelovo viazaných prijatých grantov alebo transferov od iných subjektov 

- bez pripomienok 

 

 

B. berie na vedomie 

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

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2021 a 2022 

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

- bez pripomienok 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 

- bez pripomienok 

  
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Pavol Čech 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 
Starosta vyhlásil prestávku od 11.21 hod. do 11.36 hod. 
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K bodu 7 – Rôzne 

 

p. Koleň: 

- problematika tepelného hospodárstva 

- porušovanie technických noriem zo strany spol. BES s.r.o. 

- rokovanie s kontrolórom MČ ohľadne konania zo strany spol. BES s.r.o. 

- záznamy MZ - zverejňovať skôr 

 
p. Foltán: 

- kontajnerové stojiská 

- nevyužitie miest určených na kontajnerové stojiská 

- spomaľovač na Bakošovej ul. 

- Lamačan – vyjadrovanie poslancov v článkoch 

- činnosť poslancov 

 
p. Nemec: 

- stretnutie s občanmi – prerokovávať témy v súvislosti s pozvánkou na najbližšie rokovanie MZ a nie iné oblasti 

- rozpočet – záväznosť a nezáväznosť jednotlivých častí, kapitálové výdavky, výhľadovosť rozpočtu, rezervný fond, pozemné 

komunikácie, výstavba, prevádzka MŠ Bory a dopad na výdavkovú časť, výsadba stromov, činnosť stavebného úradu, nadstavba ZŠ 

 

Starosta prítomných informoval, že ohľadne súdneho sporu so spol. BES s.r.o Krajský súd v BA odročil vyhlásenie rozsudku, pričom 

po vyjadrení zo strany MČ súd rozhodne. Starosta sa ďalej vyjadril, že verí, že rozsudok bude zo strany odvolacieho súdu potvrdený, 

nakoľko ho už raz potvrdil svojim rozhodnutím prvostupňový súd a vníma to ako dôležitý vstup pre ďalšie rokovania 

s prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v záujme nastavenia fungovania TH podľa predstáv MČ. Na to budú nadväzovať 

spoločné rokovania aj s volenými zástupcami aj v rámci MÚ tak, aby bol stanovený ďalší postup. Starosta verí, že vyhlásenie 

rozsudku zabezpečí rokovanie partnerov rovného s rovným a dodal, že považoval za povinnosť o tejto skutočnosti informovať.  

 
Starosta sa ospravedlnil, vzdialil sa a poveril vedením MZ svoju zástupkyňu, Petronelu Klačanskú. 

 

Starosta a prednostka odchod v čase o 12.05 h.  

 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Martina Ondrišová, Petronela Klačanská ako aj mestský 

poslanec Igor Polakovič.  

 
Poslankyňa Veronika Hagovská predniesla nasledujúci návrh uznesenia, ktorý si návrhová komisia osvojila. 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava - Lamač o zabezpečenie aktualizovanej mapy stromov na Studenohorskej ulici z dôvodu efektívnej 

náhradnej výsadby resp. obnovy aleje do 14.2.2020 

- bez pripomienok 

 
Zástupkyňa starostu požiadala poslancov o hlasovanie. 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 
Starosta príchod v čase o 12.10 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 vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ARDSYTÉM s.r.o., Žilina dňa 

22.08.2017 ohľadom prenájmu pozemku – parcela číslo 494 v katastrálnom území Lamač za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 

ks reklamného a propagačného zariadenia 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

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

Proti: 1 - Martina Ondrišová 

Zdržal sa: 1 - Pavol Čech 

Nehlasoval: 0 
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Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 
Prednostka príchod v čase o 12.11 h. 

 
K bodu 6A - Informatívna správa o koncepcii digitalizácie služieb a zavádzaní procesu Samospráva 2020 v podmienkach 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
Starosta uviedol, že vzhľadom na prebiehajúce aktivity v oblasti komunikácie a digitalizácie a zavádzanie niektorých procesov, 

pripravila MČ len jednoduchý zoznam príslušných aktivít, ktoré MČ považuje za potrebné dotiahnuť a zvládnuť v priebehu roku 2020. 

Mnoho aktivít v harmonograme vyžaduje vstupné údaje ako aj spracované informácie. Akonáhle bude mať MČ k dispozícii 

dostatočný zdroj dát, môže na aktivitách pracovať. Starosta dodal, že činnosti uvedené v neskoršom období si vyžadujú komplikovaný 

zber dát alebo iné technické alebo technologické zabezpečenie.  

 

Do diskusie sa nezapojil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

Informatívnu správu o  koncepcii digitalizácie služieb a zavádzaní procesu Samospráva 2020 v podmienkach mestskej časti Bratislava 

– Lamač 

- bez pripomienok 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

Starosta predradil bod 6C. 

 

K bodu 6C - Informatívna správa o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta sa vyjadril, že aktuálnou témou je zimná údržba. Počasie bolo priaznivé a dní, kedy bolo potrebné nasadenie pracovnej čaty 

bolo menej a o to ľahšie sa nastavoval nový systém, t.j rozšírená starostlivosť o chodníky v správe hl. mesta SR BA ale na základe 

zmluvy dohodnutá starostlivosť zo strany MČ. MČ sa uvedené snažila riešiť tak, aby zásah a posyp bol v daný čas kedy je potrebný, 

aby sa eliminovalo nehospodárne a neekologické míňanie veľkého množstva posypovej soli. Starosta dodal, že situácia bola 

monitorovaná dispečingom, boli vykonané kontroly zo strany MČ. MČ bola s výsledkami spokojná, avšak boli zistené poznatky, ktoré 

sa budú riešiť.  

 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská a Veronika Hagovská. 

 
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 : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 6B - Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac november a december 2019 

 

Starosta uviedol, že s veliteľom expozitúry BA IV ako aj náčelníkom MsP je v pravidelnom kontakte a teda o základných 

informáciách má vedomosť. V tomto období sa neudialo nič čo by si vyžadovalo komentár k práci MsP. Starosta sa vyjadril, že pri 

formovaní zásahovej jednotky pôsobiacej v Starom meste na Obchodnej ulici došlo k presunu príslušníkov MsP z expozitúr na túto 

zložku, pričom má vedomosť, že sa presun vzťahoval na 1-2 príslušníkov expozitúry BA IV. V nadväznosti na to sa dotazoval 

príslušníkov MsP, či tieto zmeny nejako MsP v lokalite Lamač ovplyvnili, na čo Michal Matula odpovedal, že presun sa týka len 

výpomoci. Nie je to presun nastálo. Starosta sa ďalej pýtal, či sa darí MsP fungovať v režime pohotovostnej hliadky a záložnej 

pohotovostnej hliadky, k čomu Michal Matula uviedol, že áno. Starosta sa taktiež vyjadril, že prebieha nábor a výber nových 

pracovníkov a má informáciu, že sa uchádzal sa väčší počet žiadateľov než v minulosti. Starosta dal priestor na doplnenie mestskému 

poslancovi Igorovi Polakovičovi, ktorý uviedol, že bolo vybratých 25 ľudí, a v januári prebehlo ich školenie, pričom bola 
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zabezpečená aj informačná kampaň v dôsledku čoho sa prihlásilo viacej uchádzačov než bolo potrebné. Igor Polakovič sa taktiež 

vyjadril, že v rámci rozpočtu hl. mesta SR BA boli vyčlenené peniaze na rozšírenie kamerového systému. V súčasnom období 

prebieha diskusia ohľadne lepšieho dohľadového centra, v meste je 75 kamier, snaha je počet zdvojnásobiť, pričom sa testuje softvér 

(analýza na privolanie hliadky). Čaká sa na nový rozpočet hl. mesta SR BA a potom sa to bude riešiť.  

 
Do diskusie sa z poslancov zapojili Veronika Hagovská, Pavol Čech, Stanislav Babic, mestský poslanec Igor Polakovič, Petronela 

Klačanská a Matúš Harmaňoš. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

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

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 6D - Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

 

Starosta odovzdal slovo predsedom jednotlivých komisií. 

 

K bodu sa vyjadrili poslanci Petronela Klačanská, Matúš Harmaňoš, Martina Ondrišová, Stanislav Babic a Veronika Hagovská. 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informácie o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 8 – Interpelácie poslancov 

 

Starosta prenechal priestor poslancom, pričom neodznela žiadna interpelácia. 

 

K bodu 9 – Záver 

 

Starosta sa poďakoval za účasť na rokovaní MZ, pripomienky, vyjadrenia a uviedol, že sa pre MČ začína aj z rozpočtového hľadiska 

rok 2020 a všetkým poprial príjemný zvyšok dňa.  
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Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

Martina Ondrišová v. r.           

         

poslankyňa 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 

 

 

 

 


