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Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

07.02.2019 

 

 

 

Prítomní: 6 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, 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. Andrea Húšková, 

Mgr. Tomáš Pénzeš, Mgr. Mária Šimončičová, Ing. Vlastislava Rychtáriková, Helena Dekanyová, Blažena Kusá, Ing. arch. 

Mária Rajecká  

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Juraj Šterbatý - kontrolór 

Neprítomní: 0    

Prizvaní hostia:  dvaja príslušníci MsP, JUDr. Peter Šrobár 

 

Program : 

 

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

2. Schválenie programu 

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

mestskej časti Bratislava – Lamač  

4. Návrh VZN č. 1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných 

prostriedkov na zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú 

pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 

5. Návrh VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest 

v mestskej časti Bratislava – Lamač 

6. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2019-2021 

7. Priority volebného obdobia pre roky 2019 – 2022 

8. Správa o plnení uznesení platných k 07.02.2019 

9. Návrh na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Lamač a delegovanie 

zástupcu zriaďovateľa do školských rád  

10. Návrh na schválenie členstva mestskej časti Bratislava – Lamač v Združení miest a obcí Slovenska 

11. Návrh Štatútu magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

12. Ala s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. 

č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, pozemok parc. č. 495, k.ú.: Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

a žiadosť o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom 

13. Zuzana Gumbirová – PRODUCTION - prevod práv a povinností na nového nájomcu –   

G -Production, s.r.o. vo vzťahu k nebytovým priestorom v polyfunkčnej budove súp. č. 2046, vchod: Heyrovského 

ul. č. 2, postavená na pozemku parc. č. 547, k. ú.: Lamač   

14. Informatívne správy (A. o rozpočtových opatreniach starostu, B. o zimnej údržbe, C. o súhrnnej štvrťročnej 

správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 2018, D. o situačnej správe mestskej polície za mesiace október 

2018, november 2018 a december 2018)  

15. Rôzne (tento bod bude prerokovaný o 12.00 hod.) 

16. Interpelácie poslancov 

17. Záver 

                           

 

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

Starosta otvoril zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MZ, 

ospravedlnil neúčasť Mgr. Petronely Klačanskej, PhD. a kontrolóra MČ Ing. Juraja Šterbatého. 

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie : Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc. 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Húšková 

Uznesenia: Mgr. Tomáš Pénzeš 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Veronika Hagovská 

2. Martina Ondrišová  

- bez pripomienok 
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B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Matúš Harmaňoš 

 2. Radoslav Olekšák 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - MVDr. Pavol Čech   

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 
K bodu 2 - Schválenie programu 

 

Starosta otvoril diskusiu k návrhu programu vo forme, v akej bol program zverejnený a poprosil poslancov a prednesenie 

pripomienok.  

 

Ing. Matúš Harmanos navrhol stiahnuť z rokovania MZ bod 12 a presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie MZ, so 

stiahnutím bodu starosta súhlasil pričom doplnil, že v tomto prípade sa jedná o nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a keďže bod nebol predmetom rokovania príslušných komisií, tak vníma uvedené ako zásadnú pripomienku.  

 

Starosta navrhol doplniť bodu č. 9 o zrušenie uznesenia č. 2/2018/VII, ktorým bol Mgr. Stanislav Babic, PhD. poverený 

zvolávaním a vedením zasadnutí MZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 

tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zvolenie nového poslanca povereného 

uvedenou činnosťou.  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - MVDr. Pavol Čech    

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie o programe ako celku. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 01.02.2019 

- s pripomienkami: stiahnuť z rokovania bod 12 – Ala s.r.o. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v 

Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, pozemok parc. č. 495, k.ú.: Lamač ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - MVDr. Pavol Čech     

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

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

mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

Starosta považoval za dôležité a vhodné zaradiť tento bod do programu na každé zasadnutie MZ, pričom v tomto bode má 

záujem informovať verejnosť ako aj zvolených zástupcov o postupe MČ, pracovníkov MÚ a subjektov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ. 
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Starosta poskytol informácie v nasledovných oblastiach: 

 

Organizácia a pôsobnosť MU: 

- s platnosťou od 01.03.2019 nová organizačná štruktúra, nové kompetenčné usporiadanie jednotlivých funkcií pracovníkov 

MÚ, nové zásady odmeňovania 

- služby poskytované zo strany MÚ občanom 

- iný spôsob vybavovania niektorej agendy 

- MÚ - pracovisko 1. kontaktu 

- vybudovanie klientskeho centra (nebude priorita na rok 2019), doplnenie poskytovania služieb, nastavenie spolupráce s 

komisiami, eliminácia duplicitného kontaktu a vybavovania žiadostí 

- automatizácia a zapojenie nových technológií, riešenie elektronizácie, online sprístupnenie niektorých služieb občanom 

- GIS pracovisko – sfunkčniť manažment všetkých funkcií a rozvoja územia MČ, spolupráca s hl. mestom SR Bratislava 

 

Územný rozvoj, doprava, majetok:  

– zahájenie prieskumných prác v zóne Zečák – posudzovanie strategického dokumentu SEA, zapojenie pozemkov 

súkromných vlastníkov do posudzovania 

- schvaľovanie príspevkovej organizácie – Metropolitný inštitút Bratislavy, koncepčný rozvoj mesta a teda aj MČ Lamač, 

vypracovanie východiskového plánu  

- zóna Malokarpatské námestie - potreba riešenia zmien a doplnkov ÚP, kapacita ZŠ - spracovanie jednotlivých štúdií, 

riešenie kapacitných problémov ZŠ a MÚ ako najvýznamnejších častí ÚP 

- platnosť ÚP zón – protest prokurátora, domnienka premietnutá do stanovísk orgánov štátnej správy, vypracovanie ÚP zón – 

majú byť vypracované 

 

Doprava: 

- spracovanie generelu dopravy – prvý návrh 

 

Verejné priestranstvá a budovy: 

- priority – dokončenie Malokarpatského námestia, riešenie Vrančovičovej ulice 

- ul. Vrančovičova – tok v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, zapojenie iných subjektov 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť: 

- vnútorné kontrolné procesy v oblasti zdravotníctva 

- usporiadanie ambulancie všeobecného lekára, nájomca plní záväzky, služby poskytované v OC Bory mall, nespokojnosť, 

distribuovaný dotazník, minimálne 150 vyplnených dotazníkov (otázky aj o doplnkových službách), záujem zo strany 

pacientov o novú ambulanciu, vyhodnotenie bude predmetom rokovania príslušnej komisie 

 

Kultúra a komunikácia: 

- Vianoce v Lamači, poďakovanie, spolupráca s občanmi a poslancami, pozitívne vnímané u občanov, rozvíjanie podujatia 

- fašiangové zábavy – ples v plesovej sezóne, organizácia zo strany MČ, MČ nedisponuje adekvátnymi priestormi, pozvanie 

verejnosti na podujatie Tanečný večer, ktorý má ambíciu stať sa plesom MČ, starosta poprosil volených zástupcov o účasť 

- Lamačan – nástroj komunikácie, tradícia, zmena štatútu, poďakovanie redaktorovi Erikovi Maderovi za 5 a pol ročnú 

spoluprácu a kreativitu, rozvíjanie v zmysle nového štatútu   

- kultúrne akcie – predmetom rokovania príslušnej komisie, možnosť prezentovať podujatia MČ na stránke BKIS (nová 

spolupráca) 

- rokovanie s Bory Mall o vzájomnej podpore a prezentácii podujatí, pozitívne hodnotená ponuka 

- medzinárodná spolupráca – fungovanie samosprávy v partnerskej obci, zahraniční partneri, výmenné pobyty žiakov ZŠ 

 

Školstvo a predškolské zariadenia: 

– kapacitné záležitosti – štúdie o rozšírení kapacít ZŠ, predmet rokovania príslušných komisií, monitoring dotácií, personálny 

rozmer, nové predškolské zariadenie s kapacitou 70 detí – škôlka, schopnosť poskytnúť ubytovanie zamestnancom, získanie 

zamestnancov zo vzdialených regiónov, absolventov, prehodnotenie bytovej politiky, ubytovacie zariadenie - primárna 

funkcia pre nemocnicu v oblasti Bory – vo výstavbe, rezervovanie ubytovacích možností pre potreby MČ 

 

GIS: 

– majetková agenda, riešenie zverovania/odzverovania majetku, prioritou je budova Heyrovského 2 (MČ vlastník 

v nadstavbe a súčasne je aj správcom nebytových priestorov – cieľom je zjednotenie terajších 2 režimov) – žiadosť bola 

spracovaná 

- koncepčný problém – kontajnerové stojiská, zverenie pozemkov, majetkovo-právny dosah na nehnuteľnosti 

 

Kaplnka sv. Rozálie:  

– najvýznamnejšia kultúrna pamiatka MČ, ohrozená po technickej stránke, snaha o riešenie, nadviazanie spolupráce kvôli 

konečnému účelu využitia, predstavenie projektu – v budúcnosti 

 

Verejné osvetlenie: 

- riešenie s mestským poslancom p. Polakovičom 
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Starosta záverom informoval, že s platnosťou od 08.02.2019 menoval za svoju zástupkyňu poslankyňu Mgr. Petronelu 

Klačanskú, PhD., pričom po jej potvrdení bude nominácia zverejnená. 

 

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, ktorý sa v súvislosti s problematikou zdravotného strediska spýtal na 

nového lekára, nespokojnosť občanov, návrh uznesenia na zabezpečenie lekára v zdravotnom stredisku. Vyjadril sa, že je 

možnosť ponúknuť zľavu na nájomnom, otázka ubytovania. Poznamenal, že lekár je hlavnou prioritou. Starosta uviedol, že 

spomínaný dotazník vyplynul nielen z iniciatívy MČ ale aj kvôli zabezpečeniu lekárskej starostlivosti. Uskutočnil sa kontakt 

s poskytovateľmi a nie v každom prípade bola pozitívna spätná väzba. VÚC nedokáže MČ pomôcť. Bude riešená inzercia 

ohľadne lekára. Podľa Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka dotazník nerieši situáciu, je povinnosť aby v MČ boli 2 lekári, 

občania nemajú záujem presúvať sa do Bory Mall kvôli lekárovi, sú nespokojní so službami, ktoré sa poskytujú, pričom sa 

dotazoval na konkrétny termín nového lekára. Je potrebné vyvinúť aktívne kroky. Starosta sa vyjadril, že je záujem MČ mať 

lekára, avšak nie je to jej povinnosť. MČ môže len hľadať a podporiť službu, bolo potrebné zabezpečiť dáta, pričom nevie 

uviesť termín nástupu nového lekára. Prisľúbil, že spraví všetko čo je v jeho silách, aby MČ našla vhodného poskytovateľa 

služieb. 

 

MVDr. Pavol Čech príchod 09:44 hod.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada  

starostu, aby bezodkladne zabezpečil všetky kroky na to, aby bol zabezpečený nový obvodný doktor v zdravotnom stredisku 

v Lamači 

- bez pripomienok 

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. 

Pavol Čech  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Ing. Matúš Harmaňoš 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0     

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

Starosta požiadal o hlasovanie k bodu. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

B. berie na vedomie 

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

časti Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

 

K bodu 4 – Návrh VZN č. 1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných 

prostriedkov na zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú 

pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 

 

Starosta prenechal slovo spracovateľovi predkladaného materiálu Mgr. Tomášovi Pénzešovi, ktorý na úvod uviedol, že 

dôvodmi na prijatie predmetného uznesenia spočíva v zrušení VZN č. 1/2009 príslušnou právnou normou vyššej právnej sily, 

nadbytočnosť tohto VZN, problematiku pokrýva legislatíva na národnej rovni, nie je potrebné aby VZN č. 1/2009 bolo 

súčasťou legislatívy MČ. VZN č. 1/2012 bolo v roku 2013 napadnuté protestom prokurátora, MČ nezaujala žiadne 

stanovisko, pričom Krajský súd BA rozhodol o nesúlade tohto VZN so zákonom ako právneho predpisu vyššej právnej sily. 

Dodnes nebolo toto VZN odstránené z legislatívny MČ a preto sa navrhuje jeho zrušenie. Iniciatívny materiál, ktorý súvisí s 

plánom revízie VZN MČ. 

Starosta sa spýtal na možnosti regulácie stavebných úprav v zmysle zákona, t.j. nakoľko sú kompetencie MČ obmedzené. 

Mgr. Tomáš Pénzeš odpovedal, že kompetencie MČ sú obmedzené absolútne. MČ nemôže ísť nad rámec národnej 
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legislatívny. Nemôže stanovovať povinnosti fyzických osôb a právnických osôb bez splnomocnenia. Samospráva je 

regulovaná absolútnym spôsobom. Starosta dodal, že nie je možné meniť časový rámec na úrovni VZN, s čím Mgr. Tomáš 

Pénzeš súhlasil. 

  

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. schvaľuje 
VZN č. 1/2019 ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 

zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 1/2012 ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 

rekonštrukčných a udržiavacích prácach 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 5 –  Návrh VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích 

miest v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta na úvod povedal, že bude prijatá nová parkovacia politika a je potrebné zjednotiť režim nájomných zmlúv. 

Spracovateľ predkladaného materiálu Mgr. Tomáš Pénzeš starostu doplnil, že účinnosť predmetného VZN je navrhnutá od 

22.02.2019, pričom všetky nájomné zmluvy po tomto dátume budú uzatvárané do 31.12.2019 tak, aby parkovacia politika 

bola spoločná a účinná od 01.01.2020.  

Diskusia, vystúpenie občanov k tomuto bodu na: http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/  

čas od 47:30 do 01:10:25 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia iniciovaný zo strany Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka, návrh neprešiel.  

Následne poslanci hlasovali o nasledujúcom uznesení, ktoré bolo súčasťou predloženého materiálu: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

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

o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

2/2019 zo dňa 07.02.2019  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc. 

Proti: 2 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 6 – Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2019-2021 

 

Starosta uviedol, že návrh rozpočtu je kľúčovým dokumentom, ktorý vo finančnej podobe spodrobňuje priority MZ, 

poďakoval sa poslancom ale aj ostatným za pripomienky, vstupy, návrhy a námety. Prebehla snaha o kvantifikáciu a 

zohľadnenie dopadu na roky 2019, 2020 a na ďalšie roky. Boli stanovené priority a tak aj koncipovaný návrh rozpočtu. 

Odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že návrh rozpočtu na roky 2019-2021 bol zverejnený na internetovej stránke 

MČ od 23.01.2019 na pripomienkovanie. Návrh rozpočtu bol zostavený na základe zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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pravidlách územnej samosprávy, boli v ňom použité záväzné klasifikačné ukazovatele pre triedenie príjmov a výdavkov. 

Navrhovaný rozpočet spĺňa požiadavku vyrovnanosti bežného rozpočtu, kapitálový rozpočet predpokladá vykrývanie 

schodku z bežného rozpočtu a finančných operácií, čo je použitie rezervného fondu vo výške 150 000,- EUR a čerpanie 

bankového úveru vo výške 624 074,- EUR. Celkový rozpočet je prebytkový s rozpočtovým prebytkom 161 039,- EUR. 

Príjmová časť rozpočtu zahŕňa predpokladané daňové, nedaňové príjmy, granty, transfery zo štátneho rozpočtu ako aj príjmy 

z miestnych daní a poplatkov. Očakávaný príjem je z poplatku za rozvoj vo výške 300 000,- EUR. Tento príjem môže byť 

použitý len v zmysle zákona. Očakávaný príjem je kapitálový príjem z predaja pozemkov, ktorý je rozpočtovaný na strane 

príjmov, ale nie je zahrnutý do strany výdavkov. Je očakávaným prebytkom MČ. Prednostka sa ďalej vyjadrila k výdavkovej 

časti rozpočtu.  

Viac ako aj diskusia k tomuto bodu na http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 01:18 do 

01:50:22 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. schvaľuje 

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 takto:           

 

Príjmy bežného rozpočtu 4 393 293 EUR 

Výdavky bežného rozpočtu 3 937 808 EUR 

  

Príjmy kapitálového rozpočtu 388 000 EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu 1 361 000 EUR 

  

Príjmové finančné operácie 778 074 EUR 

Výdavkové finančné operácie  99 520 EUR 

  

Výsledok hospodárenia 161 039 EUR 

 

2. Použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 takto: 

 

Použitie Rezervného fondu 150 000 EUR 

 

3. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2019 

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 2020 a 2021 

2. Návrhy tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020 a 2021 

3. Návrhy programových rozpočtov mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020 a 2021 

- bez pripomienok 

 

C. berie na vedomie 

Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 -2021 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 7 – Priority volebného obdobia pre roky 2019 – 2022 

 

Starosta vyjadril presvedčenie, že sa podarí napĺňať časti a súčasti priorít. Taktiež vyjadril snahu posunúť MČ nielen 

v jednej ale vo viacerých oblastiach z dôvodu, že priority sú ambiciózne.  

Viac ako aj diskusia, vystúpenie občanov k tomuto bodu na: http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-

2019/ čas od 01:25:46 do 01:51:00 

 

 

http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/dnes/mestske-casti/lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 
Priority volebného programu pre roky 2019-2022 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 8 – Správa o plnení uznesení platných k 07.02.2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke ktorá sa vyjadrila, že bod je pravidelne predkladaný na zasadnutí MZ. Jedná sa o sumár 

prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MZ. Súčasťou predloženého materiálu je tabuľková časť, v ktorej je 

zaznamenaný stav plnenia, návrh ďalšieho postupu kedy uznesenie zostáva v sledovaní alebo návrh na vyradenie, čo 

neznamená, že by bolo uznesenie neplatné, ale je z dôvodu aktualizácie predkladaného materiálu vyradené zo sledovania. 

 

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení MZ platných k 07.02.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 34/2018/VII v časti A, B a D, 66/2018VII v časti B, C a D, 74/2018/VII, 81/2018/VII, 84/2018/VII, 

85/2018/VII, 86/2018/VII, 87/2018/VII, 88/2018/VII, 89/2018/VII, 90/2018/VII, 91/2018/VII, 92/2018/VII, 93/2018/VII, 

94/2018/VII, 95/2018/VII, 96/2018/VII, 97/2018/VII, 98/VII/2018, 99/2018/VII 101/2018/VII, 102/2018/VII v časti A a B, 

103/2018/VII, 104/2018/VII, 105/2018/VII v časti A a B2, 106/2018/VII v časti E, 107/2018/VII, 108/2018/VII, 

109/2018/VII, 110/2018/VII, 111/2018/VII, 112/2018/VII, 113/2018/VII, 1/2018/VIII, 2/2018/VIII, 3/2018/VIII v časti A, B, 

B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, J, K, K1, 4/2018/VIII, 5/2018/VIII, 6/2018/VIII, 

7/2018/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

uznesenia č. 34/2018/VII v časti A, B a D, 66/2018VII v časti B, C a D, 74/2018/VII, 81/2018/VII, 84/2018/VII, 

85/2018/VII, 86/2018/VII, 87/2018/VII, 88/2018/VII, 89/2018/VII, 90/2018/VII, 91/2018/VII, 92/2018/VII, 93/2018/VII, 

94/2018/VII, 95/2018/VII, 96/2018/VII, 97/2018/VII, 98/VII/2018, 99/2018/VII 101/2018/VII, 102/2018/VII v časti A a B, 

103/2018/VII, 104/2018/VII, 105/2018/VII v časti A a B2, 106/2018/VII v časti E, 107/2018/VII, 108/2018/VII, 

109/2018/VII, 110/2018/VII, 111/2018/VII, 112/2018/VII, 113/2018/VII, 1/2018/VIII, 2/2018/VIII, 3/2018/VIII v časti A, B, 

B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, J, K, K1, 4/2018/VIII, 5/2018/VIII, 6/2018/VIII, 

7/2018/VIII 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

Prestávka v trvaní 10 minút.  

 

K bodu 9 - Návrh na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Lamač a delegovanie 

zástupcu zriaďovateľa do školských rád  
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Starosta postupne odovzdal slovo. MVDr. Pavol Čech navrhol ako členku do Komisie školstva, kultúry a športu Mgr. 

Janyškovú. Predsedajúca uvedenej komisie Martina Ondrišová MSc. zareagovala v tom zmysle, že nápor do komisie bol 

najvyšší, dostali šancu občania a p. Mgr. Janyšková je už členkou inej komisie, tak predsedajúca neuvažovala o jej členstve aj 

v tejto komisii. Priestor bol daný v čo najširšej miere všetkým občanom. Do diskusie sa prihlásil Mgr. Stanislav Babic, 

PhD., ktorý sa vyjadril, že uvedená komisia je členená na tri časti (traja špecialisti na školstvo, traja na kultúru a ďalej na 

šport) a podľa toho bola kreovaná komisia. Ďalej sa zapojil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý uviedol, že duplicita členov 

v komisiách sa vyskytla z dôvodu, že napr. v Komisii pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu bol nízky záujem 

o členstvo. Poslanci schválili udelenie slova p. Bernátovej, ktorá sa ako bývalá členka kultúrnej komisie poďakovala bývalej 

predsedajúcej tejto komisie za jej vedenie. P. Bernátová poukázala na Komisiu pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu 

a členstvo niektorých ľudí. Sústredila pozornosť na známosti v tejto komisii a pýtala sa Ing. Matúša Harmaňoša, že ako je 

možné, že ona sa do Komisie školstva, kultúry a športu nedostala. Ďalej sa vyjadrila k čítaniu pre deti, ktoré realizuje 

v knižnici. Vyjadrila podporu všetkým poslancom a poprosila starostu o súčinnosť pri čítaní pre deti. Starosta sa jej 

poďakoval. MVDr. Pavol Čech uviedol, že komisia je poradný orgán MZ a starostu, nie všetci poslanci sú členovia všetkých 

komisií. Vyjadril sa k neumožneniu členstva p. Mgr. Janyškovej a p. Bernátovej v Komisii školstva, kultúry a športu. Dal do 

pozornosti nezištnosť p. Bernátovej, členstvo v komisii si obe zaslúžia a vyjadril sa, že je potrebné sa venovať aj mladším 

ľuďom. Martina Ondrišová MSc. sa ako predsedajúca Komisie školstva, kultúry a športu vyjadrila, že si váži prácu p. 

Bernátovej a p. Mgr. Janyškovej, avšak sa prihlásili občania, ktorí ešte neboli zapojení do kultúrneho deja v Lamači a sú 

vhodnými adeptmi. Nebolo možné prijať všetkých uchádzačov ale členstvo je spravodlivo prerozdelené. Záverom vyjadrila 

kultúrnym aktivitám podporu. Ing. Veronika Hagovská doplnila, že sa bude riešiť v komisiách veľa tém a budú utvorené aj 

pracovné skupiny, na ktoré budú prizvaní občania, ktorí sa nedostali do komisií. Ďalej dostala slovo p. Marková, ktorá 

uviedla, že si podala žiadosť do sociálnej aj kultúrnej komisie v ktorých v minulosti aj pôsobila a má za to, že si poslanci 

starších občanov nevážia. Vykonáva rôzne aktivity a aj tak nebola vhodná za členku ani v jednej komisii. Zaujímala sa 

o diskrimináciu ohľadne členstva v komisiách. Spýtala sa, prečo ako členka nevyhovovala. Ďalej sa do diskusie prihlásil p. 

Ing. Valentovič, ktorý zaslal prihlášky do dvoch komisií aj do redakčnej rady Lamačana. Taktiež opísal minulosť ako člen 

v komisii životného prostredia. Negatívne sa vyjadril k doterajšej kompozícii mesačníka Lamačan. Ďalej bolo udelené slovo 

p. Mgr. Janyškovej, ktorá vyjadrila prekvapenie Lamačanov na jej prácu a za tieto reakcie sa poďakovala. Opísala svoje 

členstvo v komisiách za ostatné roky a ich kreovanie a zrušenie. Starosta zareagoval v zmysle, že je vhodné sa vyhnúť 

vzťahovačným postojom. Spomenul princíp demokratických volieb zástupcov občanov, zhodu poslancov na predsedajúcich 

a podpredseddajúcich komisií. MČ zabezpečovala databázu záujemcov o členstvo v komisiách a akceptovali sa aj žiadosti, 

ktoré MČ obdržala po 31.12.2018. Výber členov bol riešený konsenzuálne. Opísal dobrovoľníctvo, snahu o vytvorenie 

komunitných vzťahov. Ku koncu diskusie Mgr. Stanislav Babic, PhD. poznamenal, že do komisií neboli vyberaní členovia 

na základe veku či ďalších diskriminačných kritérií a pretrváva záujem poslancov s ostatnými záujemcami o členstvo 

v komisiách spolupracovať bez ohľadu na vek. Minulosť, resp. minulé členstvo v komisiách nebolo podmienkou a ani 

ukazovateľom pri výbere členov. Toho, kto nebol za člena zvolený sa nechcel dotknúť a ani ho uraziť. Starosta uviedol, že je 

možné zapojenie sa do aktivít MČ aj formou dobrovoľníctva a vyzval záujemcov na prihlásenie. Ing. Veronika Hagovská 

dodala, že neriešili členov redakčnej rady mesačníka Lamačan, uvedené je predmetom štatútu. Na otázku MVDr. Pavla 

Čecha ohľadne verejnosti zasadnutí komisií starosta odpovedal, že ľudia sa zasadnutia komisií budú môcť zúčastniť, 

uchádzať sa o slovo, vyjadriť svoj názor. MČ vníma komisie ako podporný článok. Neverejné zasadnutia komisií budú 

prichádzať do úvahy v špecifických prípadoch. 

Viac, diskusia ako aj vystúpenia občanov k tomuto bodu na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ 

čas od 01:55:46 do 02:23:15 

 

Návrhová komisia predniesla znenie návrhov nových uznesení ohľadne nominácií nových členov (Marián Lučenič, Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, Mgr. Marta Janyšková,  Alena Bernátová) do jednotlivých komisií. Návrhy neprešli.  

 

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Hlasovanie o písmenách A – B: 

 

A. ruší  

uznesenie č. 2/2018/VIII k povereniu poslanca MZ MČ Bratislava – Lamač, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- bez pripomienok 

 

B. poveruje 

poslanca Radoslava Olekšáka zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- bez pripomienok 

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech     

Neprítomní : 0 

http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 
Hlasovanie o písmenách C – J: 

 

C. volí 

za: 

a) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Pavla Čecha 

b) podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Martinu Ondrišovú 

- bez pripomienok  

 

D. volí  

za členov Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity: 

Andreja Bachára, Beatu Baláž Sivákovú, Annu Habdákovú, Máriu Horeckú, Jána Mazáka, Radoslava Olekšáka, Zuzanu  

Piovarčiovú, Petru Urbanovú, Oľgu Vlaskovú a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

E. volí   

za členov Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby: 

Martina Bugáňa, Štefana Harmaňoša, Evu Jíchovú, Valentína Magdolena, Petra Mikoláša, Igora Polakoviča, Marka 

Polakoviča, Branislava Selčana a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

F. volí 

za členov Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie: 

Stanislava Babica, Elenu Černú, Veroniku Danevovú, Matúša Knieza, Jána Kolára, Andreu Neumeisterovú, Stanislavu 

Polakovičovú, Annamarie Velič a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

G. volí 

za členov Komisie školstva, kultúry a športu: 

Vladimíra Bisa, Zuzanu Brnoliakovú, Marínu Gorghetto, Máriu Harmaňošovú, Barboru Liptákovú, Romana Mészárosa, 

Tomáša Neumeistera, Radoslava Olekšáka, Alenu Petákovú, Petra Šramka a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – 

Lamač 

- bez pripomienok  

 

H. volí  

za členov Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí: 

Moniku Dobrovodskú, Elenu Harmaňošovú, Máriu Jakúbkovú, Martu Janyškovú, Alexandra Totha, Dagmar Vatolíkovú,  

Máriu Vidošovičovú a 1 zamestnanca mestskej časti Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

  

I. volí 

za členov Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu 

Rastislava Daniša, Máriu Horeckú, Jána Kolára, Mateja Marcina, Slavomíru Šubrtovú a 1 zamestnanca mestskej časti 

Bratislava – Lamač 

- bez pripomienok  

 

J. schvaľuje 

za delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4, Bratislava Mgr. Hanu Ifkovú   

- bez pripomienok 

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc. 

Proti: 2 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech     

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD 

 

Záverom starosta požiadal Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka o vyjadrenie, či súhlasí s poverením v zmysle uznesenia časť B, 

na čo menovaný odpovedal, že súhlasí a dodal, že sa stalo prvýkrát v histórii Lamača, že sa zabránilo poslancovi stať sa 

členom komisie a nakoľko sa chce zúčastňovať rokovania komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby ako verejnosť, tak 

požiadal MÚ o zabezpečovanie pozvánok na rokovanie tejto komisie. MVDr. Pavol Čech taktiež poprosil MÚ, aby každému 

poslancovi boli zasielané materiály ohľadne rokovania všetkých komisií. Starosta sa vyjadril, že MÚ zabezpečí 

informovanosť celého poslaneckého zboru o zasadnutiach jednotlivých komisií. 
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K bodu 10 - Návrh na schválenie členstva mestskej časti Bratislava – Lamač v Združení miest a obcí Slovenska 

 

Starosta sa na úvod vyjadril, že v minulosti MČ vystúpila zo ZMOS-u a vníma nespokojnosť so zastupovaním záujmov 

samospráv zo strany ZMOS-u, avšak samosprávy sú v rámci Slovenska rozdielne. Formát MČ je špecifický a výkon 

originálnych kompetencií prináša so sebou rôzne špecifiká. ZMOS je v bežnom kontakte s ústrednými orgánmi štátnej správy 

ohľadne prípravy určitých noviel. Únia miest a iné formáty nie sú tak silné aby mohli v takejto polohe ako ZMOS vystupovať 

a ovplyvňovať veci. Jedná sa o podporu. Členstvo v ZMOS na podmienky MČ nie je finančne zničujúci výdavok, t.j. cca 

650,- EUR na jeden rok. Ako výhodu uviedol napr. k dispozícii elektronická verzia novín, p. Kaliňák zo ZMOS-u sa snaží 

o efektívnu komunikáciu so samosprávami, pričom komunikoval aj so starostom. Starosta dodal, že ZMOS spolupracuje 

s Ministerstvom vnútra SR a nakoľko MČ bude riešiť veľké témy, ako napr. elektronizácia a digitalizácia, tak starosta by 

chcel výhody využiť a uchádzať sa  o podporu u poslancov MZ aby MČ vstúpila do ZMOS-u. 

 

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, ktorý uviedol, že je dôležité sa zamyslieť nad tým, či členstvo MČ 

v ZMOS-e MČ niečo prinesie alebo nie. Vyjadril sa, že  v roku 2013 MČ vystúpila zo ZMOS-u lebo združenie nezastupovalo 

záujmy MC. Dodal, že nemá problém s členstvom v ZMOS-e.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

členstvo mestskej časti Bratislava – Lamač v Združení miest a obcí Slovenska v zastúpení starostom mestskej časti Bratislava 

- Lamač  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

 

K bodu 15 - Rôzne (tento bod bude prerokovaný o 12.00 hod.) 

 

p. Meszároš – ul. Záhrady, vybudovanie cesty. Starosta odpovedal, že je možnosť kontaktovať volených zástupcov bude 

v pondelok pravdepodobne 17:00 hod. na stretnutí s občanmi pred každým zasadnutím MZ v Kine Lamač, kde je možné 

kontaktovať poslancov a starostu a riešiť s nimi záležitosti, nie je potrebné sa prihlasovať. Okrem uvedeného budú tematické 

večery, ktoré budú mať širší obsah a budú vhodné na prezentáciu ako aj prizvanie hostí. Dodal, že žiadny záväzný dokument 

vstup do územia nedefinuje. Kontaktoval investora projektu a vyzval na prehodnotenie projektu.  

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 02:43:10 do 02:46:18 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák  odchod 12:23 hod.  

 

p. Meszárošová – ul. Záhrady, stavebné povolenie, prechod na záhradu 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 02:46:18 do 02:47:26 

 

p. Magdolen – negatívny dosah práce MÚ a stavebnej komisie, novostavba rodinného domu pre imobilnú matku, zelená 

strecha 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 02:47:26 do 02:56:46 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák príchod 12:32 hod.  

 

p. Popelková – stavba na Vrančovičovej ul. č. 1, v zastúpení Kataríny Šuplatovej (dcéra), odstránenie nepovolenej časti 

stavby, na stavbe sa pracuje, kolaudačné rozhodnutie, ochrana osobných údajov, prístup do záhrady – mestské lesy  

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 02:56:46 do 03:03:44 

 

p. Marková – pozvánka na MZ (hlásiť v rozhlase), chyba v odvysielaní záznamov z MZ v TV BA, Lamačan – obedňajšia 

prestávka MÚ počas Vianočných sviatkov 2018, ochrana osobných údajov v žiadostiach do komisií 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:03:44 do 03:08:00 

 

p. Džatko – Zlatá hora, Cesta na Klanec, chatová oblasť, zloženie odborných komisií – zverejnenie profesijného životopisu 

členov, založenie komisie (subkomisie) pôvodných vlastníkov – Starolamačanov v súvislosti s lokalitou Zečák 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:08:00 do 03:14:00  

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák odchod o 12:48 hod. 

http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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MVDr. Pavol Čech požiadal prednostku o zabezpečenie zverejnenia vysielacieho času rokovania MZ v mesačníku Lamačan.  

 

p. Valentovič – stretnutia s občanmi, kompostovanie, rekonštrukcia Malokarpatského námestia – dlažba (v lete vysoká 

teplota), spolupráca 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:15:02 do 03:20:30 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák príchod o 12:55 hod.  

 

P. Bernátová – čítanie pre deti, členstvo v komisiách (rodinkárstvo), parkovacia politika 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:20:30 do 03:24:49 

 

p. Foltán -  členstvo v komisiách, problematika tepelného hospodárstva  

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:24:49 do 03:29:34 

 

MVDr. Pavol Čech príchod o 13:08 hod. 

 

p. Boskovičová – stretnutie občanov, zverejnenie materiálov pred zasadnutím MZ, stretnutie občanov s poslancami, doprava 

v Lamači 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:29:34 do 03:35:40 

 

p. Hergott – vzájomná nespolupráca poslancov, stavebné záležitosti, nemocnica novej generácie, spol. Penta Investments, 

s. r. o., členstvo v komisiách (rodinkárstvo), chodník na Vrančovičovej ulici, doprava (MHD), parkovanie 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:35:40 do 03:44:05 

 

Martina Ondrišová, MSc. odchod o 13:16 hod. 

 

p. Petrášová – reštitúcie, Staré záhrady – odkúpenie pozemku, požiadala o vrátenie dokumentácie  

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:44:05 do 03:51:32 

 

Martina Ondrišová, MSc. príchod o 13:27 hod. 

 

p. Koleň – problematika tepelného hospodárstva – spol. BES s.r.o., vyregulovanie sústavy, podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu, výmenníkové stanice 

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 03:51:32 do 03:59:29 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák odchod 13:32 hod.  

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden poslanec.  

 
K bodu 11 - Návrh Štatútu magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Na úvod sa starosta vyjadril, že bod ako predmet rokovania vyplynul z uznesenia MZ. Základnou víziou je mať nezávislé 

periodikum, ktoré bude objektívne informovať a nebude len jednostranným prezentátorom volených zástupcov MČ. Starosta 

odovzdal slovo spracovateľovi predkladaného materiálu Mgr. Tomášovi Pénzešovi, ktorý uviedol, že materiál je 

predkladaný na základe uznesenia MZ č. 3/2018/VIII. Jedná sa o predpis, ktorý stanovuje postavenie, kompetencie a úlohy 

orgánov tak, aby si vzájomne kompetenčne do jednotlivých úloh nezasahovali. Ohľadne príspevkov v periodiku upozornil na 

tri kategórie a pravidlá zverejňovania. Opísal poslednú časť, v ktorej boli vynechané nepotrebné ustanovenia a boli upravené 

existujúce ustanovenia štatútu.  

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý navrhol doplniť do aktuálneho znenia, že zástupcovia redakčnej rady 

môžu byť traja občania  Lamača ,,prioritne“ so skúsenosťami s prácou v médiách. O uvedené požiadal z dôvodu, aby mohla 

byť členom aj osoba, ktorá v médiách nepracovala. Taktiež navrhol doplniť tajomníka Lamačana, ktorý by bol 

zamestnancom MÚ, a to v súvislosti so stretnutiami redakčnej rady, resp. ich zvolávania. Mgr. Tomáš Pénzeš uviedol, že je 

ale potrebné vymedziť kompetencie zamestnanca MÚ (v zmysle návrhu uvedené kompetenčne zastrešuje predseda). Starosta 

dodal, že všetky otázky a podnety by boli smerované na redaktora. Redaktor by bol v partnerskom vzťahu voči MZ.      

 

Viac ako aj diskusia a vystúpenia občanov k tomuto bodu na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ 

čas od 04:01:40 do 04:09:01 

 

Návrhová komisia predniesla návrh nového znenia uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

Štatút magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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- s pripomienkami: v čl. 4 ods. 1 návrhu štatútu sa vypúšťa text: „s najmenej 5-ročnou“ a nahrádza sa textom: „prioritne 

s predchádzajúcou“  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 – MVDr. Pavol Čech 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 12 - Ala s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. 

č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, pozemok parc. č. 495, k.ú.: Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa a žiadosť 

o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom. – stiahnutý z rokovania MZ 

 

K bodu 13 - Zuzana Gumbirová – PRODUCTION - prevod práv a povinností na nového nájomcu –  G -Production, s.r.o. 

vo vzťahu k nebytovým priestorom v polyfunkčnej budove súp. č. 2046, vchod: Heyrovského ul. č. 2, postavená na pozemku 

parc. č. 547, k. ú.: Lamač   

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že nájomca v nebytových priestoroch na ul. Heyrovského č. 2 

prevádzkuje detské jasle. Nájomná zmluva je platná do roku 2023. Nakoľko nájomca oznámil MČ vznik novej spoločnosti a 

žiada prevod práv a povinností na nového nájomcu, tak materiál bol spracovaný a predložený na rokovanie MZ. Účel zostáva 

zachovaný a pôvodné podmienky pôvodnej nájomnej zmluvy prechádzajú na nového nájomcu. 

 

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s prevodom práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.07.2013 v znení Dodatku č. 

1 zo dňa 16.12.2013 a Dodatku č. 2 zo dňa 21.06.2018 zo súčasného nájomcu Zuzana Gumbirová – PRODUCTION so 

sídlom: Jasovská 3187/47, 851 07 Bratislava na nového nájomcu G-Production, s.r.o. so sídlom: Malé Leváre 192, 908 74 

Malé Leváre 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová MSc., MVDr. Pavol 

Čech      

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 -  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

 

K bodu 14 - Informatívne správy (A. o rozpočtových opatreniach starostu, B. o zimnej údržbe, C. o súhrnnej štvrťročnej 

správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 2018, D. o situačnej správe mestskej polície za mesiace október 2018, 

november 2018 a december 2018)  

 

A. o rozpočtových opatreniach starostu  

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že v zmysle zásad hospodárenia MČ schválených v roku 2017 boli 

spracované koncom roku 2018 dve rozpočtové opatrenia, o ktorých je potrebné oboznámiť poslancov. Nejde o zmenu 

výsledku hospodárenia ale o presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých kategórií, pričom rozpočtové opatrenia 

nemajú dosah na celkový výsledok hospodárenia MČ. Starosta na záver doplnil, že sa jedná o jedno opatrenie za pôsobenia 

predchádzajúceho starostu, jedno za obdobie jeho pôsobenia a že dôvodom na prijatie opatrení bolo zosúladenie príjmovej 

a výdavkovej stránky v rámci kapitálového rozpočtu. 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
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Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, MSc., MVDr. Pavol 

Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení : 1 - Mgr. Petronela Klačanská 

 

 

B. o zimnej údržbe 

 

Starosta odovzdal slovo Ing. arch. Márii Rajeckej, ktorá uviedla, že novela zákona bola prijatá bez ohľadu na vlastnícke 

vzťahy. Z uvedeného dôvodu MČ pristúpila na systém dobrovoľníctva, pričom občanom je poskytovaná posypová soľ 

a pracovné náradie. Po ukončení zimnej údržby bude pripravená komplexná správa. Starosta doplnil, že platná právna 

úprava znamenala nárast plôch, za ktoré zodpovedá MČ. MČ prijala poistenie zodpovednosti za škodu, na prijímanie 

podnetov od občanov službu dispečingu a prelomovou aktivitou bolo zapojenie verejnosti. V kritickom období MČ 

zaznamenala prvýkrát pozitívne spätné väzby od občanov. Na základe zimnej údržby v roku 2018 je potrebné určiť pomer 

prostriedkov a akceptovania zimnej údržby vedúci k spokojnosti občanov. Budú potrebné investície do potrieb pri výkone 

zimnej údržby, technologické vybavenie, personálny substrát. Analýza bude predložená poslancom MZ a na sezónu 2019-

2020 sa MČ bude snažiť byť pripravená.   

Viac ako aj diskusia a vystúpenia občanov k tomuto bodu na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ 

čas od 04:16:20 do 04:35:56 
 

MVDr. Pavol Čech odchod o 14:10 hod. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 2018 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 

Ospravedlnení : 1 - Mgr. Petronela Klačanská 

 

 

C. o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 2018 

 

Starosta odovzdal slovo Ing. arch. Márii Rajeckej, ktorá uviedla, že MČ má v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

povinnosť zverejňovať štvrťročne správu o zákazkách nad 5 000,- EUR. MČ bola v rozpočtovom provizóriu. 

 

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o súhrnnej štvrťročnej správe o zákazkách nad 5 000 € za IV. štvrťrok 2018 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 

Ospravedlnení : 1 - Mgr. Petronela Klačanská 

 

D. o situačnej správe mestskej polície za mesiace október 2018, november 2018 a december 2018 

 

Starosta sa vyjadril, že v rámci MsP došlo k zmene organizačnej štruktúry, pretrvávajúce personálne problémy, na základe 

ktorých MsP nevie zabezpečiť adekvátne plnenie úloh. Pokiaľ dôjde k schváleniu nového náčelníka MsP, tak starosta verí, že 

sa podarí navyšovať počty pracovníkov MsP. Je potrebné v súvislosti s parkovacou politiku riešiť vynútiteľnosť dodržiavania 

právnych predpisov. Na regionálnom združení starostov MČ došlo k pripomienkovaniu zákona o cestnej premávke. Jedná sa 

http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/
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o to, že bez zavedenia inštitútu objektívnej zodpovednosti ako použiteľného nástroja MsP je problém dosledovať a 

sankcionovať porušenia vyplývajúce z parkovacej politiky. Policajný zbor môže priestupky objasňovať a prejednávať 

v blokovom konaní alebo prostredníctvom technického zariadenia zabraňujúce odjazdu motorového vozidla (papuča).  

Viac na http://www.tvba.sk/relacie/mz-lamac/mz-lamac-7-2-2019/ čas od 04:38:20 do 04:47:05 

 

Bez diskusie. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

A.  berie na vedomie 
informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace október 2018, november 2018 a december 2018 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 

Ospravedlnení : 1 - Mgr. Petronela Klačanská 

 

K bodu 16 - Interpelácie poslancov 

 

Ani jeden z poslancov sa v rámci tohto bodu nevyjadril. 

 

K bodu 17 - 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: 

 

 

 

 

Ing. Matúš Harmaňoš v. r. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                     .................................................... 

    

 

 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 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 

 

 

 


