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Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 
02.05.2019 

 
 

 
Prítomní: 7 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 
Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 
Za MÚ: Ing. Lukáš Baňacký – starosta MČ, Mgr. Michaela Kövári Mrázová - prednostka MÚ, Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. 
Andrea Húšková, Blažena Kusá, Denisa Havrľová, Ing. arch. Mária Rajecká 
Ospravedlnení: 0 
Neprítomní: 0    
Prizvaní hostia:  dvaja príslušníci MsP (Michal Matula, Jozef Udič), JUDr. Peter Šrobár 
 
Program : 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
2. Návrh programu 
3. Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava – Lamač 
4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné 

parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné 
mesto a príslušnú mestskú časť, návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel a návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia 
pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny 

5. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
6. Správa o plnení uznesení platných k 02.05.2019 
7. Plán verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
8. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 pre využitie 

letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
9. OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL (Nebytový priestor č. 10-81), bytový dom súp. 

č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú. Lamač pri organizovaní denného 
letného tábora v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa  

10. Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie FK Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 
11. Návrh na delegovanie zástupcov z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač za 

účelom uskutočnenia rokovaní o vysporiadaní práv  k časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761, k.ú.: Lamač, 
evidencia na LV č. 3046 

12. Návrh na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku  sociálnych vecí   
13. Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019, B. o súčasnej situácii v oblasti 

školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač, C. Plán kultúrnych akcií a podujatí na 1. polrok 2019 a prehľad 
plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019)  

14. Rôzne (bod bude prerokovaný o 14.30 h.) 
15. Interpelácie poslancov 
16. Záver 
                           
 
K bodu 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky 
 
Starosta otvoril zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MZ 
a informoval o vzdaní sa funkcie kontrolóra MČ BA – Lamač Ing. Juraja Šterbatého, ktorý sa vzdal svojej funkcie ku dňu 
02.05.2019. Starosta ako zapisovateľku určil Mgr. Andreu Húškovú. 
 
Starosta navrhol do návrhovej komisie: Mgr. Stanislav Babic, PhD., Martina Ondrišová, MSc.  
Overovatelia zápisnice: Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. volí 
za členov návrhovej komisie: 
1. Stanislava Babica 
2. Martinu Ondrišovú  
- bez pripomienok 

           
B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 
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 1. Pavla Čecha 
 2. Petronelu Klačanskú  

- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
  
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD., Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta z dôvodu pracovnej porady prerušil v čase o 13:13 hod. rokovanie MZ a spolu s poslancami a prednostkou MÚ sa z 
rokovacej miestnosti vzdialil. Rokovanie MZ pokračovalo od 13:24 hod. 
 
K bodu 2 - Návrh programu 
 
Starosta navrhol na základe vzdania sa funkcie kontrolóra MČ BA – Lamač Ing. Juraja Šterbatého doplniť do programu bod 
o vzdaní sa funkcie kontrolóra MČ, ktorý bude prerokovaný v bode č. 12a – Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra 
MČ BA - Lamač. Ing. Veronika Hagovská navrhla doplniť do programu bod 12b – Návrh na voľbu člena komisie životného 
prostredia a hospodárskej stratégie.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 26.04.2019 
- s pripomienkami – zaradenie nového bodu 12a – Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Lamač, zaradenie nového bodu 12b – Návrh na voľbu člena Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie v zmysle predloženej pozvánky na rokovanie MZ.  
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD. , Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie v súvislosti s doplnením do pozvánky bodu 12a – Návrh na vyhlásenie voľby 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD. , Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie v súvislosti s doplnením do pozvánky bodu 12b – Návrh na voľbu člena komisie 
životného prostredia a hospodárskej stratégie  
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD. , Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie ohľadne programu ako celku.  
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Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD., Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 3 - Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava – Lamač  
 
Starosta informoval o nasledovných témach: 
 
Šport a kultúrna oblasť: 
- poďakovanie poslancom MZ, dobrovoľníkom, členom odborných komisií a ostatným dobrovoľníkom ako aj sponzorom a 
zamestnancom MČ za podujatie Runfest, pozitívne hodnotenie, dôstojná úroveň podujatia  
- 29.05.2019 - Challenge day (športovo – spoločenské podujatie) – výzva dvoch MČ, a to MČ BA – Lamač a MČ BA – 
Vajnory. Cieľ - zapojenie do pohybových aktivít čo najviac občanov. Súčasťou je podujatie Na kolesách proti rakovine, 
konanie zbierky - výťažok bude porovnávaný v rámci súťaženia oboch MČ. Miesto uskutočnenia – Malokarpatské námestie 
- 28.04.2019 - sv. omša v kaplnke sv. Rozálie – sv. omša organizovaná MČ  BA – Lamač v spolupráci s grécko-katolíckou 
cirkvou – Gréckokatolíckou eparchiou a jej predstaviteľov, Veľvyslanectvom Ukrajinskej republiky v SR, cieľ – naplnenie 
liturgického priestoru ľuďmi. Vízia – pomoc priestoru ako kultúrnej pamiatke, nájdenie zmysluplného využitia priestoru, 
manažovanie využitia pamiatky zo strany MČ ako správcu. Starosta sa poďakoval za pomoc, zúčastnilo sa cca 230 ľudí. 
Informoval o plánovanej udalosti spájajúcej rímskokatolícku, gréckokatolícku cirkev a ukrajinskú liturgiu 
- ostatné aktivity - zapájanie dobrovoľníkov z radov občanov do podujatí organizovaných MČ – poďakovanie poslancom za 
ich aktivity ako aj usmerňovane dobrovoľníkov a zabezpečovanie formy spolupráce. 
 
Doprava a údržba: 
- ukončuje sa kontrola parkovacej politiky - legislatívne je zabezpečené rezidenčné parkovanie pre rok 2019, v roku 2020 
fungovanie v starých medziach, potreba poriadku v základných podkladoch - zónach, percentuálne zastúpenie vyhradených 
parkovacích miest; zastrešovanie prechodného obdobia lokalitným programom a percentuálnym zastúpením vyhradených 
parkovacích miest, technická príprava parkovacej politiky zo strany MČ ako aj pasportizácia územia 
 
Nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe MČ: 
- prebieha príprava dokumentu Stratégia nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe MČ - podklady budú 
predmetom rokovania príslušných odborných komisií 
- príprava spolupráce MČ a rímsko-katolíckej cirkvi farnosť BA – Lamač – vzájomná spolupráca pri nakladaní s 
nehnuteľným majetkom, vízia využitia fary na sociálne účely – uskutočnilo sa úvodné stretnutie, bude predmetom rokovania 
odborných komisií 
 
Technická oblasť: 
- čata zimnej a letnej údržby – bol navýšený stav, zlepšenie technickej a kompetenčnej zručností pracovníkov, drobné 
stavebné výkony vo vlastnej réžii MČ, oprava chodníkových komunikácií v réžii a výkone MČ 
- zóna Zečák – práca na presnom lokalitnom programe – inventarizácia výskytu chránených živočíchov a rastlín 
 
Rozvoj:  
- Malokarpatské námestie – dopracovávanie projektu sadových úprav, dobudovanie a rekonštruovanie plôch, prevádzkové 
skúšky, odstránenie závad 
 
Ekonomika a rozpočet: 
- príprava záverečného účtu za rok 2018 – predmetom rokovania júnového MZ 
 
Detské ihriská: 
- s nástupom do funkcie vicestarostky - zapojenie verejnosti v rámci revitalizácie, pasportizácie detských ihrísk a prípravy 
napĺňania limitov v rámci participatívneho rozpočtu, niektoré veci presah na hl. mesto – komunikáciu zabezpečuje 
vicestarostka 
 
Do diskusie sa prihlásil MVDr. Pavol Čech – kvôli presahu rôznych oblastí na hl. mesto sa spýtal na účasť mestského 
poslanca na rokovaniach MZ, podľa jeho názoru by sa mal zúčastňovať. Ing. Veronika Hagovská odpovedala, že je 
odcestovaný a starosta doplnil, že majú dohodnutý režim pravidelného stretávania sa a spolupráce. 
 
Ďalej sa prihlásila Martina Ondrišová MSc., ktorá ocenila iniciatívu usporiadať Challenge day a na kolesách proti rakovine 
ale tieto udalosti neboli predmetom rokovania kultúrnej komisie. Starosta zareagoval, že Lamač a Vajnory sa vyhodnotili 
ako podobné MČ, nakoľko iné MČ vypadli, avšak detaily budú predmetom odbornej komisie. Martina Ondrišová, MSc. 
požiadala, aby propozície každého podujatia boli aspoň informatívne predmetom rokovania komisií. Prednostka uviedla, že 
v súčasnosti sa pracuje na organizačnom zabezpečení a pokiaľ budú zadefinované základné parametre, tak uvedené bude 
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predmetom rokovania komisií. Martina Ondrišová, MSc. taktiež poukázala na to, že kultúrna komisia nebola informovaná 
o sv. omši na čo starosta zareagoval, že trvalo dlhšiu dobu odsúhlasenie uskutočnenia omše zo strany kompetentných osôb. 
 
Ing. Veronika Hagovská ohľadne zóny Zečák požiadala, aby komisia životného prostredia bola informovaná o výstupoch zo 
skúmania výskytu chránených rastlín a živočíchov. Starosta zareagoval, že sa bude MČ snažiť, aby sa prieskum uskutočnil 
čo najskôr. 
 
Mgr. Stanislav Babic, PhD. sa informoval ohľadne bytov v správe alebo vo vlastníctve MČ na čo starosta odpovedal, že 
plánuje poslancom predložiť komplexný stav nehnuteľného majetku – manuál s postojom MÚ, ktorý definuje zmluvnú 
podstatu a bude obsahovať nápady odborných oddelení k efektívnejšiemu využívaniu majetku.  
 
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  
- s pripomienkami 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD., Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 4 – Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi 
hlavné mesto a príslušnú mestskú časť, návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci 
vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny 
 
Starosta upriamil pozornosť na hostí z hl. mesta a vyjadril sa, že stanovisko MČ k návrhu dodatku štatútu je možné 
poskytnúť buď kladné alebo negatívne, nie je priestor na pripomienky. Kompetencia je z procesného hľadiska vymedzená, 
a teda buď MČ súhlasí alebo nesúhlasí. Štatút je v kompetencii hl. mesta a teda mestského zastupiteľstva. Rieši sa v ňom 
viacero dôležitých vecí a postojom MČ vytvára základný rámec aby bolo možné začať pracovať na funkčnej parkovacej 
politike, ktorá bude zohľadňovať osobitosti MČ a aj bude dávať Bratislavčanom základný komfort, resp. službu v rámci toho, 
že sú obyvateľmi hlavného mesta čo sa týka pohybu a odstavovania vozidiel. Starosta sa poďakoval hl. mestu, že sa venovalo 
osvete a uvedeniu základných náležitostí parkovacej politiky v niekoľkých vlnách. Informoval, že sa uskutoční aj prezentácia 
pre občanov. Predmetom terajšieho schvaľovania je základný právny podklad k tomu, aby sa začalo s prípravou solídnej a 
efektívnej parkovacej politiky, nakoľko je to podľa odborníkov jediný nástroj ako zabezpečiť poriadok v uliciach v rámci 
statickej dopravy. 
Starosta poprosil o slovo hostí, pričom p. Konečný (splnomocnenec pre MČ) sa poďakoval za možnosť zúčastnenia sa 
rokovania MZ a uviedol, že návrhy dodatkov štatútu boli predmetom komunikácie s MČ, boli zapracované pripomienky, 
návrhy zohľadňujú špecifiká rezidenčného, resp. dočasného parkovania. VZN je pripomienkované MČ (pripomienky zo 
strany MČ je možné zaslať do 18.05.), následne prebehne proces vyhodnocovania pripomienok v komisiách a takýto návrh 
bude zverejnený na pripomienkovanie obyvateľom hl. mesta, a finálny návrh bude predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Jedná sa o štandardný postup v zmysle štatútu. Ďalej uviedol, že viaceré MČ potrebujú spustiť procesy 
pasportizácie a objektivizácie, spustiť pilotné projekty ako prostriedok na otestovanie funkčnosti projektu parkovacej 
politiky.  
P. Bánovec (riaditeľ sekcie dopravy) predstavil návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území hl. mesta 
SR Bratislavy, ktorý bol pripravený v súlade s cestným zákonom (§ 6a - riešenie parkovania vozidiel – legislatívny rámec). 
Návrh VZN je pripravený v jednoduchej forme a obsahuje základné náležitosti ako zóny, parkovanie, zabezpečenie 
prevádzky parkovacích miest, spôsoby platenia, návrhy tarifných zón, v prílohách karty rezidentné, abonentské, zásady. 
Podľa jeho vyjadrenia sa základný rámec VZN meniť nebude, bude sa s ním ďalej pracovať. K zavedeniu parkovacej politiky 
by malo dôjsť v druhej polovici roku 2020. Štyri MČ majú pripravené pilotné projekty. Štatút definuje prerozdeľovanie 
finančných prostriedkov. Príjem z parkovania je príjmom obce, t.j. hl. mesta a MČ, pričom model prerozdeľovania 
finančných prostriedkov prešiel prvotným pripomienkovaním procesom a bol prevzatý z analýzy. Model bol navrhnutý tak, 
aby MČ z príjmov dostala minimálny rámec, ktorý získava z dnešného parkovania, nakoľko zavedením parkovacej politiky 
bude zrušené vyhradené parkovanie. 
 
Do diskusie sa prihlásila Martina Ondrišova, Msc., ktorá upriamila pozornosť na percentuálny pomer ako sa budú 
rozdeľovať výnosy medzi MČ a mesto. Spýtala sa, prečo sa pripomienkoval konečný výsledok 70:30 a akým spôsobom sa to 
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riešilo, ako aj ostatné pomery. Zaujímali ju dopady na MČ, či sa to vypláca pre MČ za uvedených podmienok. Centrálna 
parkovacia politika je prínosná pre celé mesto ale je dôležité, aby boli podmienky výhodné aj pre MČ. P. Bánovec 
odpovedal, že prerozdelenie pochádza z MČ Petržalka. Mali záujem aby sa pomer prerozdelil iným spôsobom, resp. 
pomerom peňazí pri získaných z rezidenčného parkovania a pri dočasnom parkovaní, pričom hl. mesto to namodelovalo tak, 
aby parkovacia politika bola zdrojom rovnakých prostriedkov ako dnešného vyhradeného parkovania. MČ by mali mať 
z parkovacej politiky adekvátny príjem a mohli rozvíjať mestskú mobilita. Prerozdelenie 70:30 - 30 percent dostane MČ, 10 
percent hl. mesto prostredníctvom fondu mobility investuje v rámci danej MČ. Fond mobility – električkové trate – 
doplnkový a nosný systém dopravy. Má celomestský význam. Investície v rámci nákupu vozidiel MHD, záchytné 
parkoviská, rekonštrukcia ulíc a verejných priestorov, parkovacie domy. P. Konečný doplnil, že návrh MČ Petržalka 
zvýhodňuje MČ, ktoré majú väčší podiel na parkovaní, patrí sem aj Lamač. Starosta dodal, že uvedené znamená 
priaznivejšie výnosy pre Lamač. Nosný systém v podobe električkovej trate v lokalite Bory má vplyv na pohyb, zlepšenie 
dostupnosti do centra aj z pohľadu Lamača a odbremenenie niektorých MČ - efektívna doprava, je potrebné hl. mesto 
podporiť v serióznych projektoch. Ďalej sa Martina Ondrišová, MSc. vyjadrila, že chce vidieť percentuálne pomery, ako sa 
to mení s jednotlivých nastavením, či je to pre MČ výhodné s nastavením, ktoré poslanci schvaľujú, chce vidieť návrhy 
parkovacích domov, autobusov, na ktoré sa bude prispievať. P. Konečný zareagoval, že fond mobility bude súčasťou 
schvaľovacieho procesu, vytvára ho mestské zastupiteľstvo. Tam sa určí rozsah, oblasti, kde sa môžu prostriedky využiť. Pri 
schvaľovaní 10 percent predpokladá mechanizmus spolurozhodovania alebo konzultácií s MČ. Reálne prvý výnos bude 
v roku 2021. Martina Ondrišová, MSc. sa pýtala na priority v rámci prispievania, či trolejbusy, autobusy. P. Bánovec 
odpovedal, že sa pripravuje súťaž na autobusy, vozidla sa dostanú aj do Lamača, budú rozdelené medzi jednotlivé prevádzky. 
Čo sa týka projektu ohľadne parkovísk alebo garáží, očakáva sa pomoc zo strany MČ, lebo dopravné problémy poznajú 
najlepšie.   
Starosta uviedol, že systém vychádza z nastavených pásiem – časové, hodnotové tak, aby bol kontrolovateľný. Chceme 
riešiť niečo, čo bude v rámci celého mesta vykonateľné.  
Ing. Veronika Hagovská sa vyjadrila, že je potrebné uvedené poňať komplexne, celistvo ako Bratislava. Doprava trápi 
všetkých, celú Bratislavu. Výnosy, ktoré sa majú realizovať, tiež je potrebné vnímať komplexne. Martina Ondrišová, MSc. 
zareagovala, že súhlasí a prikláňa sa k centrálnej parkovacej politike ale mali by sa vyjadrovať z titulu poslanca MČ a bola by 
rada, keby videla dopady percentuálnych podielov na MČ. Starosta uviedol, že doterajšie plánované výnosy nie je možné 
vyúčtovať, lebo doteraz sa jedná len o výnosy z vyhradených parkovacích miest. Sú to doteraz neexisujúce peniaze, naviac. 
Je potrebné pripraviť analýzy, technické usporiadanie zón a ďalšie náležitosti, ktoré budú predmetom rokovania odborných 
komisií.  
MVDr. Pavol Čech sa poďakoval zástupcom hl. mesta že prišli, požiadal o vysvetlenie základnej zmeny medzi vyhradenými 
parkovacími miestami a parkovacej politiky pre obyvateľov, modelový príklad keď má obyvateľ 1 - 3 vozidlá, finančné 
hľadisko. P. Bánovec zareagoval, že cieľom je efektívne využitie verejného priestoru, zlepšenie parkovania obyvateľov, 
mestská polícia bude kontrolovať parkovanie. Rezidenčná karta bude pridelená na jeden byt, maximálne 3, karta je vydávaná 
na EČV vozidla. Zóny MČ – navrhne si ich MČ, jedna zóna bude mať maximálne 2 000 parkovacích miest, veľkosť zóny 
taká, aby aj zdroj aj cieľ neboli v rámci jednej zóny. Parkovacia politika bude riešiť aj parkovacie miesta, ktoré sa budú 
nachádzať na hranici dvoch rezidenčných zón. V zóne budú parkovať obyvatelia s trvalým bydliskom, na základe rezidenčnej 
karty. Spoplatnenie bude na návrhu samotných MČ. Napr. celodenné spoplatnenie v okolí daňového uradu nebude lebo nie je 
cez deň problém s parkovaním. Lamač má problém s nočným parkovaním, aby zaparkovali rezidenti, t.j. obyvatelia danej 
zóny, tam bude regulácia tak, že buď bude rezidenčné parkovanie alebo návštevník, ktorý bude spoplatnený. Poplatky: 
rezidenčná karta 49,- EUR/rok pre prvé vozidlo – parkovanie vo vlastnej zóne, nárok na dve hodiny parkovania v inej 
bratislavskej zóne kde je návštevníkom, druhá karta na domácnosť – 150,-/rok (parkovanie vo vlastnej zóne), tretie vozidlo – 
500,- EUR/rok (parkovanie vo vlastnej zóne). Podľa analýz a prieskumov 36 percent domácností nevlastní žiadne vozidlo, 47 
percent vlastní jedno vozidlo, 15 percent domácností má dve vozidlá,  2 percentá domácností vlastní tri a viac vozidiel. Iba 
20 percent parkuje mimo verejný priestor. Obyvatelia domov, ktorí parkujú vo vlastnom priestore, alebo majú garáže - 
registrácia v parkovacom systéme, pričom za administratívny poplatok 10,- EUR získajú 150 hodín pre návštevy. 
Domácnosti, ktoré nevlastnia vozidlá sa len zaregistrujú v parkovacom systéme, neplatia žiadny administratívny poplatok, 
avšak získajú 150 hodín pre návštevy. Abonentská karta bude určená pre podnikateľov (FO a PO), sídlo prevádzky v zóne, 
nehnuteľnosť v zóne - jedna karta pre žiadateľa, t.j. 500,- až 1 500,- EUR/rok podľa definovaného tarifného pásma. Ku koncu 
dodal, že rezident musí preukázať vzťah k danej zóne (trvalý pobyt), vzťah k vozidlu (držiteľ vozidla, živnosť, vozidlo 
zamestnávateľa – formulár, PO – ako štatutár, uzavretá nájomná zmluva s oprávnenou osobou).  
Do diskusie sa zapojil aj Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, ktorý navrhol bod stiahnuť, zvolať stretnutie s občanmi a po ňom 
zvolať mimoriadne zasadnutie MZ. Podľa jeho názoru rušenie vyhradeného parkovania ľudia nevnímajú pozitívne, stále je 
o takýto spôsob záujem, je pretlak žiadostí o nájom parkovacieho miesta. Nepokladá za správne, že sa ide rušiť režim 
vyhradeného parkovania, že to direktívne nariaďuje hlavné mesto. MČ má schválené VZN o dočasnom parkovaní a chce to 
zachovať. Navrhol, že prvé dva roky by boli zadarmo a potom by sa platilo. Podľa jeho názoru bude Lamačan cudzincom vo 
svojej MČ. Druhá karta nebude mať podľa neho výhody. 150,- EUR bude bez výhod. K uvedenému mal dve pripomienky, a 
to aby ostala možnosť vyhradeného parkovania a aby sa nevyberali od ľudí peniaze za nič. Je potrebné budovať parkoviská, 
parkovacie domy.. Je za to, aby parkovací dom na Zberných surovinách postavilo hl. mesto. Rezidenčné parkovanie nezaručí, 
že rezident zaparkuje napr. 10 metrov ani 50 metrov od bytu. Mali by sa najskôr odstrániť všetky chyby a od ľudí nevyberať 
zbytočne peniaze. Ku koncu dodal, že by bol rád keby vyhradené parkovanie ostalo.  
Do diskusie sa taktiež zapojila aj Mgr. Petronela Klačanská, PhD., ktorá poukázala na to, že väčšina Lamačanov za prácou 
cestuje. Je potrebné odťaženie dopravy MHD od áut aj v rámci mesta a jednej MČ. Zonácia – MČ určí, resp. MZ schváli, 
koľko zón v rámci MČ bude. Podľa nej je hlúposť deliť Lamač na zóny. Je potrebné vyriešiť problém Lamačanov 
zaparkovať. Aj dôchodcovia, ktorí nie sú mobilní majú problém zaparkovať pred domami. Uvedené sa vyrieši. Netreba 
pozerať na to, že električky a trolejbusy nie sú súčasťou Lamača lebo aj tie Lamačania využívajú. Peniaze budú určené na 
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záchytné parkoviská, uzol električkovej trate na Boroch, treba pravidelne navyšovať počet autobusov a vymieňať ich. Na 
tieto veci sú potrebné financie. Podľa nej je mať auto nadštandard - všade (v kontexte spomínaných metropol vo svete).  
Pokračovanie diskusie na https://www.youtube.com/watch?v=l8qJfc6fTbI čas od 1:12:05 do 01:26:50 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú 
mestskú časť v znení, v akom bol doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019-275538 
zo dňa 18.04.2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD.    
Proti: 3 – Martina Ondrišová, MSc., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
B. súhlasí 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
v znení, v akom bol doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 36302/2019-275538 zo dňa 
18.04.2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD.    
Proti: 3 – Martina Ondrišová, MSc., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu C.  
Poslanecký návrh Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka:  
A. zachovať vyhradené parkovanie  
B. prvé dva roky zadarmo  
C. ďalší rok za 20,- EUR 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák  
Proti: 5 – Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. 
Petronela Klačanská, PhD.   
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
C. súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so 
zriadením nízkoemisnej zóny v znení, v akom bol doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom č. MAGS – OLP 
36302/2019-275538 zo dňa 18.04.2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
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Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 14 - Rôzne 

Starosta tento bod z časových dôvodov predradil pred ostatné body. 
 
p. Magdolen – porušovanie zákona o sťažnostiach  
  - klamlivá informácia zverejnená zo strany stavebnej komisie v septembri roku 2016 
  - porušovanie zo strany MČ zrušeného rozhodnutia vydaného Okresným stavebným úradom BA 
  - Run fest – poďakovanie za organizáciu podujatia, nespokojnosť občanov kvôli zrušeným kategóriám – 
  nerovnosť ročníkov 
 
p. Poltársky a spol. - ul. Pod násypom 
   - príprava výstavby domov na Rajtákovej ulici 
   - trojposchodová stavba, štvorpodlažný rodinný dom 
   - spísanie petície 
   - myslia si, že do stabilizovaného územia sa projekt výstavby domov nehodí 
   - problém s parkovaním v lokalite 
   - pozastaviť všetky rozhodnutia ohľadne územného plánu 
   - pokazenie panorámy 
   - Rozálka – žiadajú vytvorenie územný plán zóny 
 
p. Popelková  – stavba na ul. Vrančovičova č. 1 
  - konanie o odstránení stavby 
  - nahliadnutie do spisu – nebolo jej ako účastníčke konania umožnené 
  - neinformovanie zo strany stavebného úradu o všetkých úkonoch 
 
p. Džatko – oznámenie o založení odborovej organizácie pri MÚ - pre zamestnancov MÚ 
  - odobraté pozemky pôvodných obyvateľov Lamača – žiadosť o vytvorenie pamätnej tabule 
 
p. Foltán   – postavenie domácej kotolne v paneláku na ul. Bakošova 
  - komunikácia zo strany MÚ 
 
p. Bernátová  – zrušenie bankomatu Slovenskej sporiteľne, a.s. 
  - absencia lekára v zdravotnom stredisku 
  - Lamačan – nízka kvalita 
  - čítanie v knižnici 
  - názvy ulíc v lokalite Bory 
 
  Viac k vystúpeniu občianky na: https://www.youtube.com/watch?v=l8qJfc6fTbI čas od 2:04:40 do 
  2:12:20  
 
 
Do bodu rôzne sa prihlásila Mgr. Petronela Klačanská, PhD., ktorá predniesla návrh na zmenu náplne práce Komisie pre 
financie, legislatívu a podnikateľské aktivity.   
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  
 
A. ruší  
uznesenie č. 3/2018/VIII z ustanovujúceho zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 
10.12.2018 k zriadeniu komisií, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov a podpredsedov komisií - časti D1, ktorým sa 
určuje náplň práce Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľských aktivít 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc.  
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
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Ospravedlnení: 0 
 
Následne poslanci hlasovali o ďalšom uznesení: 
 
A. určuje  
náplň práce Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity, a to: 
a)  tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti;  
b)  tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym združeniam, neziskovým 

organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad pre rozhodovanie v jednotlivých odborných 
komisiách;  

c)  podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej 
časti);  

d)  spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na plánované investičné aktivity;  
e)  sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu rozpočtu mestskej časti a ich 

vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe rozpočtu;  
f)  kontrola plánu verejných obstarávaní a výdavkov mestskej časti za predchádzajúce ukončené mesiace; 
g)  stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom ekonomického charakteru;  
h)  návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých rezortov pri získaní externých 

finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc.  
Proti: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
V bode Rôzne ďalej vystúpili: 
 
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák - bezplatné predstavenie divadielok 
     - účastnícky poplatok zájazdy pre seniorov z 2 na 1 euro 
 
Martina Ondrišová, MSc. – členstvo p. Janyškovej a p. Bernátovej v kultúrnej komisii 
   - vysoký počet členov kultúrnej komisie 
   - ochota komunikovať aj s nečlenmi komisie 
   - zvýšenie poplatku pre seniorov ako účastnícky poplatok za zájazd 
   - symbolický poplatok za vystúpenie 
 
MVDr. Pavol Čech  – výška daní 
   - výška poplatku za parkovacie miesto 
   - výška poplatku za divadlo 
   - členstvo v komisii 
    
Ing. Veronika Hagovská  – stretnutia poslancov so starostom – ak je účasť všetkých poslancov, tak sa predchádza 
rozporom 
 
Poslanci hlasovali o nasledujúcom návrhu uznesenia na návrh Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka: 
 
a) divadelné predstavenia pre deti zadarmo, zájazdy pre seniorov – účastnícky poplatok 2,- EUR  
b ) zavedenie do plánu kultúrnych podujatí na rok 2019 katarínsku zábavu, výstava tekvičiek v mesiaci november  
c) schvaľuje za členov komisie kultúry p. Janyškovú a p. Bernátovú  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 2 – MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Proti: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc. 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
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Starosta dal hlasovať o dvoch návrhoch uznesenia, ktoré predložil Ing. Matúš Harmaňoš:  
 
A. žiada 

o odpovedanie na nevyriešené sťažnosti uvedené v odpovedi na základe písomnej interpelácie poslanca Ing. Matúša 
Harmaňoša zo dňa 21.03.2019 podanej starostovi na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Lamač 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 5 – Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 0  
Zdržal sa: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
A. žiada  
o zadanie objednávky na vypracovanie projektu doplnenia vzrastlej stromovej vegetácie na hornú terasu Malokarpatského 
námestia v priestore medzi vstupom do Kina Lamač a schodiskom a rampou na opačnej strane terasy 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 
 
Za: 7 – Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, MSc., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta doplnil, že v rámci komisie životného prostredia budú prehodnotené všetky aspekty dotykových zón vrátane budov 
a bude vybraná najvhodnejšia možnosť ako eliminovať niektoré efekty. 
 
 
K bodu 5 – Návrh na 1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
 
Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že na základe doterajšieho vývoja príjmov a výdavkov MČ pristúpil MÚ  
k návrhu 1. úpravy rozpočtu v roku 2019 aj v časti príjmov aj výdavkov. Týka sa to položiek, ktoré sú prenesené v rámci 
výkonu v oblasti školstva, riešenie havarijného stavu materskej školy ako aj ukončeného súdneho sporu. Finančná komisia 
vzala materiál na vedomie s odporúčaním aby ho MZ schválilo. Ku koncu prednostka dodala, že materiál obsahuje aj 
samotný rozpočet, pričom bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím MZ na úradnej tabuli MČ.  
 
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
1. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, , PhD., Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, Msc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - Mgr. Petronela Klačanská 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 6 – Správa o plnení uznesení platných k 02.05.2019 
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K tomuto bodu po odovzdaní slova od starostu prednostka uviedla, že bod je pravidelným na každom zasadnutí MZ. Bola 
zapracovaná pripomienka poslancov týkajúca sa názvu bodu a dátumu prijatia uznesenia. Žiadne z uznesení na minulom 
zasadnutí nebolo stiahnuté, pričom v tabuľke sú uvedené prijaté uznesenia z minulého MZ, ako aj stav ich plnenia, príp. 
návrh na vyradenie zo sledovania. Uvedené neznamená, že uznesenie je zrušené, ide len o jeho vyradenie zo sledovania. 
 
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, ktorý sa informoval o uznesení ohľadne lekára, aké konkrétne kroky 
boli vykonané. Starosta odpovedal, že MČ komunikuje s 2 potencionálnymi záujemcami, ktorí zatiaľ nepotvrdili záujem, 
bola zadaná inzercia do špecializovaných novín, výzva v rámci mesačníka MČ. Čo sa týka poskytovania služieb všeobecného 
lekára situácia je vo všeobecnosti na celom Slovensku alarmujúca aj s ohľadom na priemerný vek lekárov. Priemerný vek 
lekárov vykazuje vysoké číslo. Náklady na prevádzku priestoru nie sú vysoké. Starosta ku koncu dodal, že MČ zatiaľ nemá 
konkrétneho záujemcu.    
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o plnení uznesení MZ platných k 02.05.2019 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD., , Martina Ondrišová, Msc 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
B. berie na vedomie 
splnené uznesenia č. 173/2014/VII v časti B a C, 3/2018/VII v časti H2, 106/2018/VII, 1/2019 VIII, 2/2019/VIII, 3/2019/VIII 
v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 11/2019/VIII, 
12/2019/VIII, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 19/2019/VIII, 
20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 27/2019/VIII, 28/2019/VIII, 29/2019/VIII, 
30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 33/2019/VIII   
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
Martina Ondrišová, Msc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
C. vyraďuje zo sledovania - NEPRIJATÉ  
splnené uznesenia č. 3/2018/VII v časti H2, 78/2018/VII v časti A, A1 a A2, 106/2018/VII, 1/2019/VIII, 2/2019/VIII, 
3/2019/VIII v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 
11/2019/VIII, 12/2019/VIII, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 
19/2019/VIII, 20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 27/2019/VIII, 28/2019/VIII, 
29/2019/VIII, 30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 33/2019/VIII 
- s pripomienkami 
- bez pripomienok 
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 1 - Martina Ondrišová, Msc. 
Proti: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD.  
Zdržal sa: 2 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
Starosta vyhlásil 15 - minútovú prestávku. 
 



11 11 

K bodu 7 – Plán verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 
 
Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že sa jedná o plán investičných akcií a akcií väčšieho charakteru na 
rok 2019. Zohľadňuje prijatý rozpočet v roku 2019, definuje väčšie aktivity. Tabuľka obsahuje sumu alokovanú v rozpočte 
MČ, či už v kapitálových výdajoch alebo bežné výdajoch. Tabuľka taktiež obsahuje stav rozpracovanosti jednotlivých úloh 
s plánom začatia jednotlivých úloh verejného obstarávania. Starosta dodal, že plánované aktivity na mesiac apríl ešte neboli 
zahájené a budú s nimi poslanci oboznámení. 
 
Do diskusie sa prihlásil MVDr. Pavol Čech, ktorý uviedol, že v materiáloch chýba príprava začatia výstavby kultúrneho 
domu. Starosta zareagoval, že sa jedná o prioritu volebného obdobia, ale vzhľadom k plánu práce na rok 2019, nie je to 
súčasťou predkladaného materiálu.  
Viac ako aj diskusia poslancov k tomuto bodu na https://www.youtube.com/watch?v=l8qJfc6fTbI od 2:42:10 do 3:00:26 
 
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: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 
Klačanská, PhD., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0  
 
K bodu 8 – Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 pre 
využitie letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
 
Starosta odovzdal slovo prednostke ktorá uviedla, že bod bol na minulom rokovaní MZ stiahnutý. Následne bol predmetom 
rokovania školskej a finančnej komisie a taktiež bol aj dopracovaný na základe požiadaviek komisií. Prednostka ďalej 
ozrejmila, že žiadateľ žiada prenájom priestorov z dôvodu ich využitia pre potreby letného tábora počas letných prázdnin. 
Nebytové priestory sa nachádzajú v rámci Základnej školy. Prvá časť - učebňa, druhá časť - veľká telocvičňa, tretia časť - 
jedáleň. Komisie zhodne odporúčajú, aby bola suma za nájom učebne stanovená vo výške 50,- EUR/deň, telocvične 1,- EUR/ 
celá doba nájmu s prevádzkovými nákladmi 13,- EUR/hodina a jedáleň 5,- EUR/hodina s prevádzkovými nákladmi 5,- 
EUR/hodina.  
 
Starosta dodal, že ak by došlo k stavebným úpravám v rámci budovy základnej školy, tak by to z prevádzkového hľadiska 
nemal byť problém.  
 
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 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 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 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 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 01.07.2019 do 04.07.2019 a od 08.07.2019 do 12.07.2019 za nájomné vo výške 5,- EUR/hod. a 
sadzbou za prevádzkové náklady vo výške 5,- EUR/hod.  
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- 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: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 9 – OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL (Nebytový priestor č. 10-81), bytový 
dom súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú. Lamač pri organizovaní denného 
letného tábora v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa  
 
Prednostka uviedla, že tento bod bol taktiež stiahnutý z rokovania z MZ a bol predmetom rokovania odborných komisií, 
pričom obe komisie podporujú letný tábor organizovaný v priestoroch SCL. Zhodli sa na výške nájomného 1,- EUR za každý 
pracovný deň. Deti s trvalým pobytom v Lamači majú zvýhodnenú cenu za účasť na tomto tábore, pričom prenájom je 
v režime osobitného zreteľa. Starosta dodal, že je nesprávne označenie nebytového priestoru. Správne označenie je č. 10-80, 
a v dôsledku toho, že je to uvedené chybne aj vo VZN, tak bude potrebné predmetné VZN novelizovať. Starosta taktiež 
konštatoval, že MČ obdržala zo strany spoločenstva vlastníkov bytového domu súpisné č. 4671 podnety ohľadne aktivít OZ 
Preliezka, ktoré presahujú rámec vymedzeného priestoru, pôsobia rušivo. MÚ eviduje požiadavku na to, aby prevádzkovateľ 
tábora alebo nájomcovia boli usmernení a kontrolovaní, aby nedochádzalo k rušeniu ostatných vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov.  
 
Do diskusie sa neprihlásil nikto.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A. schvaľuje 
nájom nebytového priestoru č. 10-80, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, 
evidencia na LV č. 3277, k.ú. Lamač, OZ Preliezka, so sídlom Agátová 7/A, Bratislava, za účelom  organizovania denného 
letného tábora v spolupráci s MČ Bratislava - Lamač v termíne od 01.07.2019 do 23.08.2019 za nájomné vo výške 1,- EUR 
za každý pracovný deň 
- bez pripomienok   
 
B. konštatuje, 
že dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nájomca poskytne obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Lamač zvýhodnenú cenu týždenného denného letného tábora 
- bez pripomienok   
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 10 – Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie FK Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019 
 
K uvedenému bodu prednostka po odovzdaní slova zo strany starostu uviedla, že v schválenom rozpočte na rok 2019 bola 
schválená program grantová podpora čiastku 20 000,- EUR na podporu Futbalového klubu Lamač. Žiadosti jednotlivých 
občianskych združení boli predlžené na rokovania odborných komisií v priebehu mesiaca apríl. Žiadateľ vo svojej žiadosti 
popísal aj projekt, na ktorý chce prostriedky čerpať. V rámci výstupov odborných komisií po dohode s MÚ sa pristúpi k 
úprave podmienok schvaľovania dotácií. Ku koncu prednostka dodala, že Futbalový klub Lamač žiada o zabezpečenie chodu 
v rámci ich činnosti. 
Viac ako aj diskusia k tomuto bodu na https://www.youtube.com/watch?v=l8qJfc6fTbI od 3:12:15 do 3:16:55 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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A. schvaľuje 
pridelenie účelovej finančnej dotácie Futbalovému klubu Lamač v zmysle VZN č. 5/2014 zo dňa 11.09.2014 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 20 000,- EUR 
- bez pripomienok   
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
 
Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 
MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 11 Návrh na delegovanie zástupcov z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Lamač za účelom uskutočnenia rokovaní o vysporiadaní práv  k časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761, k.ú.: 
Lamač, evidencia na LV č. 3046 
 
Starosta informoval, že jeho zámerom je vstúpiť do rokovaní s investorom až po zabezpečení aktuálnych podkladov 
a vzájomnej porady tých, ktorí budú prítomní pri rokovaniach. Na poslednom stretnutí neboli prítomní všetci poslanci. 
Predstavou bolo, aby bol dohodnutý pracovný rozsah aby bol zabezpečený prehľad minulých vzťahov, komunikácie, 
dôvodov, ako súčasťou skupiny, ktorá bude pracovať. Následne bude MČ kontaktovať záujemcu.  
 
Do diskusie sa neprihlásil nikto. Návrh uznesenia písm. B je pozmeňovací návrh predložený Mgr. Petronelou Klačanskou, 
PhD. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. ruší  
uznesenie č. 80/2018/VII k žiadosti spol. Bory, a.s. o vysporiadanie práv k časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761, k.ú.: 
Lamač, LV č. 3046 o výmere 4956 m2 
- bez pripomienok 
 
B. schvaľuje 
delegovanie nasledovných troch zástupcov z radov poslancov:  
1. Matúš Harmaňoš 
2. Radoslav Olekšák 
3. Martina Ondrišová 
za účelom uskutočnenia rokovaní so spoločnosťou Bory, a.s., so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
prípadne jej splnomocnenými zástupcami o vysporiadaní práv  k časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 2761, o výmere 
4956 m2, druh pozemku: orná pôda, k.ú.: Lamač, obec: Bratislava, mestská časť: Lamač, okres Bratislava IV, zapísaný na LV 
č. 3046, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor  
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.  
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 12 – Návrh na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku  a sociálnych vecí  
 
Starosta odovzdal slov predsedovi Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí, Mgr. Stanislavovi Babicovi, 
PhD., ktorý sa vyjadril, že ako členovia komunikovali s p. Oláhom o obťažovaní okolia. P. Oláh odporučil človeka ktorý by s 
prácou s bezdomovcami mohol pomôcť a taktiež bol aj hosťom na zasadnutí komisie. Predseda dodal, že na komisii ho rovno 
oslovili, či nechce byť členom komisie, pričom v komisii člen,  ktorý sa venuje sociálnej práci chýba.  
 
Do diskusie sa zapojil Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, ktorý vyjadril ľútosť nad tým, že neboli odsúhlasení členovia kultúrnej 
komisie.   
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Martina Ondrišová, MSc. sa informovala o dosiahnutom počte členov tejto komisie, na čo jej predseda komisie Mgr. 
Stanislav Babic, PhD. odpovedal, že 10.  
Ing. Veronika Hagovská sa v diskusii vyjadrila, že pred kreovaním komisií sa uskutočnilo spoločné stretnutie, na ktorom sa 
rozhodlo, aký počet členov na jednu komisiu by bol efektívny. Číslo 12 je podľa jej názoru optimálne. Mgr. Stanislav Babic, 
PhD. dodal, že čím viac ľudí, tým je to náročnejšie, pričom člen bol pozvaný kvôli svojej odbornosti.  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. volí 
za člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí: 
Mgr. Martina Benkoviča 
- bez pripomienok  
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 12 A - Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
Starosta uviedol, že v materiály sú zapracované v zmysle porady starostu s poslancami požadované náležitosti, pričom 
samotný termín voľby kontrolóra prebehne na nasledujúcom zasadnutí MZ t.j. 20.06.2019, nakoľko je možné skĺbiť všetky 
zákonom stanovené termíny. Starosta poprosil o potvrdenie záujmu vyhlásenie voľby kontrolóra a náležitostí prihlášky a iné. 
Dôvod vyhlásenia voľby kontrolóra je abdikácia súčasného kontrolóra Ing. Juraja Šterbatého.  
 
Do diskusie sa neprihlásil nikto.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 
 
A. berie na vedomie 
informáciu o vzdaní sa funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač Ing. Juraja Šterbatého ku dňu 
02.05.2019 v zmysle § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
- bez pripomienok  
 
B. schvaľuje 
1. pracovný úväzok miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na kratší pracovný čas v rozsahu ½ 

pracovného úväzku určeného podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov;  

 
2.  termín nástupu do práce dňa 01.07.2019 
- bez pripomienok     
 
C. vyhlasuje  
termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 20.06.2019 
- bez pripomienok  
 
D. poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby zabezpečil uverejnenie vyhlásenia voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Lamač na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Lamač, na adrese webového sídla mestskej časti Bratislava – 
Lamač a v miestnej tlači 
- bez pripomienok  
 
E. určuje 
1.  predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „výkon funkcie“) 

v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie; 
b)  bezúhonnosť; 
c)  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; 

 
2.  náležitosti prihlášky kandidátov na výkon funkcie v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov: 
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 a)  meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska; 
 b)  štruktúrovaný profesijný životopis; 

c) úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, prípadne ďalšie úradne overené kópie 
dokladov o doplňujúcich formách vzdelania;  

d)  koncepcia výkonu funkcie v rozsahu jednej strany formátu A4; 
e)  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre účely 
voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač. 

 
3. odovzdanie písomnej prihlášky kandidáta na výkon funkcie aj s ostatnými požadovanými dokladmi najneskôr do 

05.06.2019 do 16.30 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 
841 03 Bratislava (ďalej len „podateľňa“), v zalepenej obálke s označením „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, 
s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ alebo kandidát môže zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom 
poštovej prepravy na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 
Bratislava s viditeľným označením na obálke: „VOĽBA MIESTNEHO KONTROLÓRA“, s poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“, pričom prezenčná pečiatka podateľne na obálke musí byť s najneskorším dátumom 05.06.2019 a na 
prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto dátume sa nebude prihliadať; 

 
4.  termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 06.06.2019     
- bez pripomienok 
 
F. poveruje 
starostu mestskej časti Bratislava – Lamač vymenovaním komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na výkon 
funkcie za účelom posúdenia splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na výkon funkcie a vytvorenia zoznamu 
kandidátov na výkon funkcie; predloženia zoznamu kandidátov na výkon funkcie v abecednom poradí Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač za účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - 
Lamač 
- bez pripomienok 
 
G. schvaľuje 
1.  spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač tajným hlasovaním; 

 
2. dĺžku času na prezentáciu každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred hlasovaním o voľbe miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na 5 minút a dĺžku času na kladenie otázok poslancov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač a odpovede každého z jednotlivých kandidátov na výkon funkcie pred 
hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na 10 minút  

- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 12 B – návrh na voľbu člena Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí 
 
Starosta odovzdal slovo predsedníčke uvedenej komisie, Ing. Veronike Hagovskej, ktorý uviedla, že komisia nerieši len 
problémy týkajúce sa životného prostredia, ale aj hospodárskej stratégie. Problematika týkajúca sa spol. BES s.r.o. je veľká 
téma ale je to aj o iných témach a je potrebné mať v komisii člena zaoberajúceho sa energetikou. Boli oslovení ľudia, bol im 
doporučený človek, ktorý sa venuje uvedenej téme aj v rámci zamestnania aj v rámci voľného času, pričom navrhovaným 
členom je p. Petríček.   
 
Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 
 
A. volí 
za člena Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie: 
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Andreja Petríčka 
- bez pripomienok  
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K bodu 13 – Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019, B. o súčasnej situácii 
v oblasti školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač, C. Plán kultúrnych akcií a podujatí na 1. polrok 2019 a prehľad 
plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019)  
 
K časti A. Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019 
 
V rámci materiálov bola predložená situačná správa, rekapitulácia riešených priestupkov podľa jednotlivých kategórií a 
spôsob ich riešenia.  
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac marec 2019 
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
K časti B. Informatívna správa o súčasnej situácií v oblasti školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
Starosta sa na úvod vyjadril, že v rámci materiálov sú uvedené bilancie čo sa týka podaných prihlášok do predškolského 
zariadenia a základnej školy. Súčasťou je taktiež technická časť, ktorá sa zaoberá rozšírením kapacít základnej školy. 
Súčasťou je taktiež informácia o novej materskej škole v lokalite Bory a zahájenie prevádzkových náležitostí a prevádzka.  
 
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Petronela Klačanská, PhD., ktorá uviedla, že doba nájmu je 10 rokov, chceli by ju predĺžiť 
ideálne na 20 rokov aj v súvislosti s tým, aby aspoň náklady na vybavenie kuchyne boli investované cez MČ. Starosta 
doplnil, že teraz sa neschvaľuje dikcia zmluvy o budúcej zmluve ale bude to riešené s prenajímateľom. Bude porada 
poslancov a taktiež uvedené bude predmetom rokovania odborných komisií.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o súčasnej situácií v oblasti školstva v mestskej časti Bratislava - Lamač 
- bez pripomienok 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
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K časti C. Informatívna správa o kultúrnych akciách a podujatiach na 1. polrok 2019 a prehľad plánovaných akcií 
a podujatí na 2. polrok 2019 
 
Starosta uviedol, že v rámci predkladaného materiálu sú uvedené očakávané podujatia ako aj podujatia, ktoré pribudli alebo 
sa rozšírili.  
Viac ako aj diskusia poslancov na https://www.youtube.com/watch?v=l8qJfc6fTbI od 3:40:15 do 4:09:30 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informatívnu správu o  kultúrnych akciách a podujatiach na 1. polrok 2019 a prehľad plánovaných akcií a podujatí na 2. 
polrok 2019  
- s pripomienkami 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 
 
Za: 7 - Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. Mgr. Stanislav Babic, PhD. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Nehlasoval: 0 
Neprítomní : 0 
Ospravedlnení: 0 
 
 
K bodu 15 – Interpelácie poslancov 
 
 
Ani jeden z poslancov sa v rámci tohto bodu nevyjadril. 
 
 
K bodu 16 - Záver 
 
Starosta sa poďakoval poslancom za spoluprácu, verejnosti za účasť a pracovníkom MÚ za prípravu rokovania ako aj 
podkladov. Následne ukončil rokovanie MZ.  
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•  •  • 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                     .................................................... 
    
 
 
 
MVDr. Pavol Čech v. r. 
poslanec 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 
 
 
 


