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Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

08.08.2019 

 

 

 

Prítomní: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

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

Mgr. Andrea Húšková, Blažena Kusá, Ing. arch. Mária Rajecká, Ing. Diana Szuttorová 

Ospravedlnení: Martina Ondrišová, MSc. 

Neprítomní: Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Prizvaní hostia:  dvaja príslušníci MsP, JUDr. Peter Šrobár, Igor Polakovič 

 

Program : 

 

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

2. Návrh programu 

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

mestskej časti Bratislava – Lamač 

4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 08.08.2019 

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

6. Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

7. Návrh VZN č....2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, 

v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Lamač  

8. Ala, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 1128, 

Malokarpatské nám. 7 a letnej terasy ako dôvod hodný osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky investície 

v platbách za nájom 

9. Starý otec, a.s. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 

1128, Malokarpatské nám. 7 ako dôvod hodný osobitného zreteľa  

10. OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o prenájom nebytového priestoru (č. 10-80) Spoločenského centra Lamač, 

stavba súp. č. 4671, Malokarpatské nám. 8 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

11. Bc. Mária Csenkeyová – žiadosť o refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu nebytových priestorov v 

Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7, k.ú. Lamač 

12. Návrh memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Lamač a MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy o realizácii spoločného rozvojového projektového zámeru v lokalite Cintorín Lamač 

13. Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

14. Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Zväzu vyslúžilých vojakov v zmysle VZN č. 5/2014 na rok 2019  

15. Návrh na voľbu člena Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač  

16. Informácia o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské 

námestie 

17. Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiac jún 2019, B. Informatívna správa o 

rozšírení priestorových kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, C. Informatívna 

správa o dopravnej situácií v mestskej časti Bratislava – Lamač, D. Informatívna správa o rozpočtových 

opatreniach starostu, E. Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač)  

18. Rôzne (bod bude prerokovaný o 14.30 h.) 

19. Interpelácie poslancov 

20. Záver 

 

                           

 

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

Starosta otvoril zasadnutie miestneho zastupiteľstva, privítal prítomných, ospravedlnil neúčasť Martiny Ondrišovej MSc.. 

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

 

Starosta navrhol do návrhovej komisie:  Mgr. Stanislava Babica a Ing. Veroniku Hagovskú 

Ako overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Matúša Harmaňoša a MVDr. Pavla Čecha 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislava Babica 

2. Veroniku Hagovskú 

- bez pripomienok 

           

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Matúša Harmaňoša 

 2. Pavla Čecha  

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  
Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 2 - Návrh programu 

 

Starosta sa vyjadril, že poslancom bol zaslaný v stanovenej lehote a nemá žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu. Následne 

skonštatoval uznášaniaschopnosť poslancov. Ani jeden z poslancov nepredniesol návrh na zmenu, resp. doplnenie programu.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 02.08.2019 

 - bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie v zmysle predloženej pozvánky na rokovanie MZ.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

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

úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta sa vyjadril k nasledovným oblastiam: 

 
Organizačná oblasť: 

Dotazník: - formát a spôsob zverejňovania záznamov MZ ako aj televízne vysielanie - nízky ohlas zo strany 

občanov v prieskume  

   - vlastné kapacity nahrávania, vlastná technika, záznamy zverejňované na www.lamac.sk, resp. iných 

stránkach. 

 
Majetková oblasť: 

Pasportizácia bytového fondu vo vlastníctve a v správe MČ: - ukončená, predmetom rokovania odborných komisií, zber 

komplexných informácií 

 

Doprava: 

- záchytné parkovisko na ul. Segnáre  

- požiadané o úpravu zverovacieho protokolu zo strany hl. mesta SR Bratislavy tak, aby časť bývalého areálu verejného 

osvetlenia bola zverená MČ za účelom zriadenia záchytného parkoviska na ul. Pod násypom počas otváracej doby kúpaliska 

   

 

http://www.lamac.sk/
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Pasportizácia majetku:   
– vlastná kontrola ako aj tvorba platformy GIS - zefektívnenie práce MÚ, zdroj informácií pre obyvateľov MČ, zber dát, 

spolupráca s hl. mestom SR Bratislava 

- záujem MČ vyčistiť evidenciu a majetkové vzťahy s hlavným mestom SR Bratislava 

- pasportizácia zelene vrátane pozemkov, vysporiadanie evidencie pozemkov 

- údržba majetku – príprava v spolupráci s komisiou výstavby plán bytového fondu – rekonštrukcia rozvodov teplej úžitkovej 

a studenej vody na ul. Heyrovského 4 a v r. 2020 – kúpeľňa a sociálne zariadenie – podklady sa vypracovávajú 

- Základná škola – práce na rozšírení kapacít, prestavba šatní na dve triedy a jeden kabinet – príprava priestoru vlastnými 

kapacitami  

- zdravotné stredisko – príprava výkazov, starostlivosť – návrh usporiadania ZS, zvýšenie kapacity ambulancie všeobecného 

lekára, komfort pacientov, prijatie cca 500 pacientov, usporiadanie ambulancií, premiestnenie ambulancie všeobecného 

lekára, osobitný režim fungovania, vysunuté sociálne oddelenie MÚ – pre občanov, sociálna oblasť, riešenie predbežnej 

právnej ochrany a prevencia kriminality  

 

Životné prostredie: 

- riešenie kontajnerových hniezd  

- projekty prezentované po príprave na realizáciu – výstupy z komisie životného prostredia 

- eliminácia plastového odpadu počas kultúrnych podujatí – poskytovatelia občerstvenia – zálohovanie a čistenie 

opakovateľne využiteľných obalov na nápoje a jedlo 

 

Územné plánovanie: 

- SEA – Zečák – obstarávanie realizátora prieskumov, príprava dokumentov na stretnutie  s vlastníkmi rozvojových území 

 
Doprava: 

- ukončená pasportizácia parkovacích miest a vrakov – dokument bude zverejnený aj na www.lamac.sk 

 
Verejné priestranstvá: 

- boli spustené fontány na Malokarpatskom námestí (odstránený problém kapacity elektrickej siete), vodná hmla beží na báze 

nového vodného zdroja, čo sa prejavilo na výdatnosti a intenzite tlaku vody, 

- aktuálne bola pri komisii výstavby (pozn. zapisovateľky – Komisii dopravy, územného rozvoja a výstavby a Komisii 

životného prostredia a hospodárskej stratégie) zriadená pracovná skupina za účelom doplnenia zelene, na základe projektovej 

dokumentácie bude vzrastlejšia zeleň doplnená na hornú časť námestia, ďalej budú doplnené prvky so zameraním na deti 

a trávenie voľného času, 

- so zhotoviteľom bola uskutočnená dohoda, že bez nároku na nejakú odplatu zo strany mestskej časti zmenia spôsob riešenia 

odvetrania strojovne fontány, ktorá bola opakovane poškodzovaná, subtílne riešenie odvetrania bolo nahradené robustným 

betónovým, 

- priestor pod lipami bude riešený jeho vyčistením, rekultiváciou a zabezpečením nasiakavosti vody,  

- v hornej časti námestia boli umiestnené nádoby na zeleň, aby tvorili prekážku a pôsobili ako bezpečnostné opatrenie, kým 

nedôjde k realizácii tretej etapy námestia,  

- svetelný bod na spodnej časti námestia, ktorý bol kolízny z pohľadu menších formátov podujatí, bol skúšobne odstavený 

avšak v čase keď sa fontána vypne zdroj tam chýba, je možné to riešiť len premiestnením tohto svetelného bodu, nie jeho 

odstránením, 

- využívanie fontány na voľnočasové aktivity - fontána bola realizovaná aj kvôli tomu, aby život na námestí bol podporený 

a aby sa tam ľudia cítili dobre, dôležitou  je samozrejme zodpovednosť za bezpečnosť a preto budú osadené výstražné 

tabuľky ktoré do priestoru s napnutou vodnou hladinou zakazujú vstup, a upozorňujú na zodpovednosť za bezpečnosť čo sa 

týka osôb pohybujúcich sa v rámci fontány, spolu s upozornením, že voda vo fontáne pitná nie je.  

 
Bezpečnosť:  

- nové kontrolné body hliadok MsP na základe podnetov občanov 

 
Školstvo: 

– predškolské zariadenia – MŠ sv. Filipa Neriho - zvýšenie kapacity – očakávaný stav v septembri 2019, 260 detí bude 

umiestnených v predškolských zariadeniach – nezostanú nevyužité miesta v škôlkach, kontrola prijatých a neprijatých detí 

v MČ - absencia trvalého pobytu u dvoch detí, momentálne si ho zriaďujú  

- Základná škola – obstarávanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer na nadstavbu a rozšírenie budovy, posúdenie aj 

ekonomického dopadu, odhad vývoja s dlhodobým výhľadom, demografické údaje – evidencia obyvateľstva, urbárny rozvoj 

k. ú. Lamač – komunikácia s investormi ohľadne projektov určených na bývanie, navýšenie dopytu pre školské a predškolské 

zariadenia  

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 
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úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 
 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

 

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

k 08.08.2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke ktorá uviedla, že materiál obsahuje tabuľky s prijatými uzneseniami. Vylúčené 

z materiálu boli uznesenia, ktoré MZ vzalo na poslednom zasadnutí na vedomie. V rámci materiálu je popísaný spôsob 

plnenia, stav plnenia, v prípade splnenia uznesenia, návrh na jeho vyradenie. 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Harmaňoš, ktorý sa dotazoval na uznesenia: 

- č. 35/2019 – predkladanie zápisnice zo zasadnutí komisií na kontrolu predsedom komisií do 3 pracovných dní a poprosil 

o upozornenie tajomníkov na dodržiavanie termínov 

- č. 56/2019 – odpovedanie na nevyriešené sťažnosti – aby bolo v septembri 2019 na sťažnosti odpovedané  

- č. 77/2019 – obstaranie dokumentácie pre národnej kultúrnej pamiatky kaplnky sv. Rozálie   

    

Starosta sa vyjadril, že prijíma pripomienky k uzneseniam č. 35/2019 a č. 56/2019 a k uzneseniu č. 77/2019 uviedol, že 

prístup k opatreniam – boli upravené kompetencie odborne spôsobilej osoby, bude sa naplno venovať tejto ako ostatným 

územnoplánovacím dokumentáciám, lokality budú aj predmetom rokovania príslušných komisií. 

 
Do diskusie sa ďalej prihlásil MVDr. Pavol Čech, ktorý sa dotazoval na uznesenie ohľadne parkovacieho domu na 

Studenohorskej ulici, nakoľko je vysoký dopyt po parkovacích miestach a na kultúrny dom, resp. budovu kina Lamač. 

Starosta sa vyjadril, že parkovací dom je zaradený v rámci priorít súčasného volebného obdobia, je potrebné zosúladenie s 

novou parkovacou politikou aby vozidlá, ktoré nie sú riešené v rámci rezidenčného parkovania sa riešili inou formou na 

komerčnej báze, takáto forma by dávala ekonomickú zmysluplnosť voči MČ. Lokalita je vhodná. K budove kina uviedol, že 

súčasťou zväčšenia kapacity ZŠ, ktorá bude rozsiahlou investíciou bude aj nová jedáleň, ktorá môže slúžiť ako viacúčelová 

sála pre potreby aj spoločenským podujatiam. Je to významná aktivita MČ, neumožňujúca sa venovať ďalším veciam. 

Existuje uznesenie ohľadne prípravy projektovej dokumentácie, ktorá bude aj pripravená, aby mohlo dôjsť k súťaži 

a následnej realizácii projektu. V čo najkratšej možnej dobe budú zabezpečené a špecifikované všetky dáta. MVDr. Čech – 

teoretická úvaha, požaduje označiť dátumy, výšku finančných prostriedkov, reálnu víziu skončenia rekonštrukcie. Spýtal sa, 

či sála bude projektovaná tak, že bude mať samostatný vchod na ul. Podháj ako náhrada reprezentatívneho kultúrneho domu. 

Starosta odpovedal, že nakoľko sa jedná o vysokú investíciu, MČ musí pristupovať k veciam zodpovedne a efektívne. Štúdia 

s účelom využitia riešila halu tak, aby bol priestor 600 m² plochy na viacnásobné využitie, financie – tvorba a úprava 

rozpočtu, finančná rezerva na spoluúčasť, nosná aktivita volebného obdobia. Prednostka opísala postupnosť krokov – 

podpísanie zmluvy k vypracovaniu štúdie na rozšírenie ZŠ, predmetom rokovania stavebnej a finančnej komisie, štúdia sa 

musí rozpracovať ďalej, posúdenie statického hľadiska, geologické zameranie pod budovou, následne prípravy projektovej 

dokumentácie – návrh úpravy rozpočtu, súbežne iné možnosti ako rozšírenie kapacít a nadstavba ZŠ - demografický vývoj v 

MČ na dlhšie časové obdobie. Projektová dokumentácia by ukázala finančný dopad MČ na nadstavbu 4. nadzemného 

podlažia. MČ súbežne rokuje s BSK o možnosti zapojenia sa do výzvy - vyhlásená do júna 2020 – BSK ráta s MČ ako 

uchádzačom. Je potrebné postupovať obozretne, veľká finančná záťaž MČ (rezervný fond, zapojenie sa do výzvy, iné 

spôsoby). Ing. arch. Rajecká – nadstavba je v rozpore s ÚP Malokarpatské námestie. Je potrebné riešiť stavebné povolenie, 

ktoré nebude udelené, ak nadstavba nebude v súlade s ÚP. 

 
Ďalej sa zapojila Ing. Hagovská – zápisnice z komisií – požiadala zverejniť na www.lamac.sk zápisnicu z komisia životného 

prostredia, hospodárskej stratégie a dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 25.06.2019. 

 
Následne sa Mgr. Klačanská, PhD. dotazovala na nesplnenie uznesenia č. 71/2019 o zabezpečení záznamu z rokovania MZ 

prostredníctvom TV BA a uviedla dôvody takéhoto zabezpečenia. Starosta uviedol, že uznesenie nespochybňuje 

a prednostka ho doplnila, že z dlhodobého hľadiska by objednávanie prostredníctvom tejto spoločnosti malo dopad na 

rozpočet. Alternatíva v réžii MČ je lacnejšia, bola zabezpečená nová zvuková technika, nová kamera bola odskúšaná aby 

bolo nahrávanie v plnom rozsahu.  

 
MVDr. Čech povedal, že nie je nadšený zo spôsobu zaznamenávania MZ a vyjadril požiadavku na začiatok každého 

rokovania MZ o 9.00 hod. ráno, na čo mu starosta odpovedal, že budú nahrávané rokovania MZ v celom rozsahu a čas 

http://www.lamac.sk/
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rokovania nie je zakotvený v rokovacom poriadku ale na základe vzájomnej dohody s poslancami je určený na 13.00 hod. 

k čomu Mgr. Klačanská, PhD. dodala, že ich poslanecký klub preferoval neskorší čas začatia rokovania ale pristúpili ku 

kompromisu navrhnutý zo strany MÚ.  

Zo strany verejnosti: 

p. Bizoňová – zverejňovanie zápisníc z rokovania komisií, vyhotovovanie záznamov City TV, - uznesenie z roku 2018 – 

finančná analýza investícií s dopadom na rozpočet MČ, dokončenia Malokarpatského námestia a následne riešiť ZŠ, 

uznesenie č. 100/2018 – kotolňa K24, uznesenie č. 34/2017 – ul. Staré záhrady, postavenie zberného dvora 

 

p. Džatko - ul. záhrady, zóna Zečák 

 

p. Marková  - vysielanie záznamov z rokovaní v TV. Starosta odpovedal, že z dotazníkového zisťovania nevzišiel záujem 

o vysielanie v TV.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 08.08.2019 

- s pripomienkami 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. č. 22/2019/VIII, 23/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti B, 58/2019/VIII, 59/2019/VIII, 60/2019/VIII, 

61/2019/VIII, 62/2019/VIII, 63/2019/VIII, 64/2019/VIII, 65/2019/VIII, 66/2019/VIII, 67/2019/VIII, 68/2019/VIII, 

69/2019/VIII, 70/2019/VIII, 72/2019/VIII, 73/2019/VIII, 74/2019/VIII, 75/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

splnené uznesenia č. 22/2019/VIII, 23/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti B, 58/2019/VIII, 59/2019/VIII, 60/2019/VIII, 

61/2019/VIII, 62/2019/VIII, 63/2019/VIII, 64/2019/VIII, 65/2019/VIII, 66/2019/VIII, 67/2019/VIII, 68/2019/VIII, 

69/2019/VIII, 70/2019/VIII, 72/2019/VIII, 73/2019/VIII, 74/2019/VIII, 75/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

D. ruší 

pripomienky k uzneseniu č. 71/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

  

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

 

Starosta udelil slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že plán je predkladaný na každé zasadnutie, v súčasnosti je zmenený 

vzhľadom na 2. úpravu rozpočtu MČ. Zmeny v položkách reflektujú na úpravu rozpočtu. Prednostka ďalej uviedla, že veľa 

aktivít má presah do budúceho roku a teda je aj v plánovaných výdavkoch na budúci rok. Prednostka následne popísala 

jednotlivé položky. K finančnej analýze uviedla, že analýza je zohľadnená v pláne investičných aktivít, a tento plán je 

predkladaný každý mesiac. Ak by sa každý mesiac predkladala finančná analýza, tak by to malo dopad aj na rozpočet 

a muselo by dôjsť k jeho úpravám.  

 

Do diskusie sa prihlásil MVDr. Čech, ktorý sa dotazoval na budovu Základnej školy, či bola úvaha o projekte zelená strecha, 

či je to možné s tým, že by bolo svietenie riešené napr. slnečnými kolektormi, či sa dá požiadať o financovanie zo strany 

Ministerstva životného prostredia SR. Ďalej sa spýtal na umiestnenie nabíjateľnej stanice na bicykle v rámci 

Malokarpatského námestia. Ku koncu slova požiadal o riešenie odmeňovania pracovníkov pracovnej čaty za svoj pracovný 

výkon. Starosta reagoval, že stále existuje problém nedostatku pracovnej sily nielen čo sa týka MÚ, ale aj ZŠ a MŠ. Mzdové 

úpravy sa uskutočnili a neobišli ani pracovníkov pracovnej čaty. Ďalej sa starosta vyjadril k zelenej streche na budove ZŠ 

s tým, že stravovací modul so zelenou strechou ráta. Nadstavba pravdepodobne z dôvodu zaťaženia neumožní umiestnenie 

zazelenania ale MČ uvažuje o alternatívnych zdrojov energie. Je potrebné ešte posúdenie zo strany statika. MVDr. Čech 

následne navrhol, aby sa vyšpecifikovala plocha na ktorej budú umiestnené slnečné kolektory. Starosta zareagoval, že je 

možné prijať k tomuto uznesenie, avšak je najskôr potrebné zistiť všetky potrebné dáta.    
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Zo strany verejnosti: 

p. Bizoňová – odpovedanie na otázky občanov, investícia zo strany MČ do MŠ v lokalite Bory, rekonštrukcia 

Malokarpatského námestia 

 

p. Džatko – ÚPD zóny Zečák 

 

p. Černá – zodpovedanie otázok k jednotlivým bodom – starosta zareagoval, že je možnosť vystúpiť v bode Rôzne, 

v ktorom vystupujú občania za predpokladu udelenia slova zo strany poslancov a formátom na konzultovanie občanov so 

zástupcami MČ je stretnutie s občanmi, kde občania môžu diskutovať so svojimi volenými zástupcami.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

- s pripomienkami 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 6 – Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že v návrhu na úpravu rozpočtu sú zapracované zmeny na strane príjmov 

v rámci bežných príjmov a kapitálových ako aj finančných operácií, a taktiež aj na strane výdavkov v rámci bežných 

a kapitálových výdavkov. Prednostka následne opísala konkrétne položky, pričom dodala, že aj po úpravách zostáva 

výsledok hospodárenia 160 095,- EUR.   

 

Zo strany verejnosti: 

p. Bizoňová – záverečný účet, predaj pozemkov, rezervný fond 

 

p. Džatko – Bory Lamač, zóna Zečák, predaj majetku 

 

Do diskusie sa prihlásil MVDr. Čech, ktorý upozornil na komunikáciu MÚ s občanmi. Starosta uviedol, že jeho 

vystupovanie upravuje rokovací poriadok. Ďalej sa MVDr. Čech spýtal na 300 000,- EUR získané za príjem za predaj 

pozemkov v lokalite Bory, na čo mu prednostka odpovedala, že táto suma je zohľadnená v rámci výberu financií za 

poplatok za rozvoj, pričom je to zohľadnené ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov. Tento príjem sa môže použiť 

napr. na školskú infraštruktúru na mobilné zariadenie škôlky, ktoré sa dá následne odniesť, takže nie na stavbu (čerpanie 

musí byť určené uznesením zastupiteľstva). Starosta doplnil, že bude ukončené rokovanie o dobe nájmu, povinnosť v oblasti 

dovybavenia stavby. Mgr. Klačanská, PhD. sa vyjadrila, že 300 000,- EUR sa pôvodne uvažovalo o zariadení škôlky s 

kuchyňou. Starosta dodal, že s investorom prebieha rokovanie ohľadne podmienok zmluvy. Zmluva bude predmetom 

rokovania MZ.  

 

Ing. Hagovská sa v súvislosti s komunikáciu smerom k občanom vyjadrila, že platformou na komunikáciu je stretnutie 

s občanmi (pondelok), kde sa dá diskutovať a zástupcovia MČ dokážu plnohodnotne odpovedať na otázky. Starosta doplnil, 

že takúto platformu chcel zaviesť aj v predošlom volebnom období. Po dohode k tomu došlo a je viacero poslancov, ktorí sa 

stretnutí s občanmi zúčastňujú. 

 
Mestský poslanec p. Polakovič sa zapojil a uviedol, že 160 000,- EUR je prebytok, rozpočet je prebytkový a predaj pozemku 

negatívne rozpočet neovplyvní. Starosta doplnil, že to, aby neboli viazané výdavky na tento potencionálny príjem bola 

iniciatíva zo strany poslancov z klubu Lepší Lamač.   

 
MVDr. Čech uviedol, že spol. Penta má vybudovať škôlku a spýtal sa, či by nebolo možné škôlku po jednom roku za 1,- 

EUR odkúpiť. Starosta sa vyjadril, že územný plán určuje funkčné využitie územia. Územný plán má byť napĺňaný 

subjektami, ktoré sú kompetenčne príslušné. Nemyslí si, že by majiteľ rokoval o úľave na ich strane. Budúci nájom by bol za 

symbolické euro na dobu aspoň 10 rokov s tým, že by sa MČ snažila, aby dovybavenie bolo prínosom pre MČ. Bory nie sú 

teraz v k. ú. Lamač ale výstavba je v k. ú. Lamač a k. ú. DNV. Bude musieť byť rokovanie ohľadne finančného pokrytia.   

 
Zo strany verejnosti: 

- p. Marková – výsadba zelene, rozdávanie muškátov na jar, skrášlenie zelene v rámci MČ 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač v roku 2019 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - MVDr. Pavol Čech 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 7 – Návrh VZN č....2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

Starosta upriamil pozornosť na to, že stanovisko štátnej školskej inšpekcie bolo v zmysle, že nebol zachovaný rovnaký 

prístup k žiakom s trvalým pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ a mimo MČ. V rámci aktivity ZMOS bola dotazovaná 

generálna prokuratúra s názorom, že orgány prokuratúry nepovažujú za diskriminačné, ak obec pri prijímaní detí do MČ si vo 

VZN upraví podmienky v tom zmysle, že MČ preferuje deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt na území MČ, ktorá zriadi 

MŠ.   

 
Ing. Harmaňoš predniesol návrh na zmenu navrhnutého uznesenia s nasledovnými pripomienkami: 

a)  § 2 - Materská škola, bod (1) - Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti uhrádza zákonný 

zástupca sumou vo výške 25,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač 

a vo výške 35,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v inej mestskej časti alebo obci. 

b)  § 3 - Školský klub detí, bod (1) - Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač 

vo výške 25,- EUR a vo výške 35,- EUR na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci. 

Starosta sa poďakoval za iniciatívu a uviedol, že je možné analogicky pristupovať aj k ŠKD.  

 

MVDr. Čech sa dotazoval, či uvedené bolo predmetom rokovania školskej komisie. Prednostka uviedla, že školská komisia 

nezasadala počas letných mesiacov a materiál bol predmetom rokovania len ohľadne zvýšenia z 18,- EUR na 25,- EUR.  

 

Starosta poprosil poslancov o schválenie VZN, nakoľko je dôležité kvôli začiatku školského roka a prevádzky školských 

zariadení. Ing. Harmaňoš sa vyjadril, že materiál obsahuje stanovisko školskej aj finančnej komisie. Mgr. Babic, PhD. dodal, 

že komisia vychádzala z toho, že nemôže dôjsť k diskriminačnému zvyšovaniu kvôli trvalému pobytu ale podľa neho je 

zvyšovanie u detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v MČ na mieste. P. Polakovič sa vyjadril, že rodičia vo finále ušetria a podobné 

diferenciácie majú aj iné mestské časti. 

 

Zo strany verejnosti: 

p. Petáková – potreba financií, normatív v rámci ŠKD, narastajú platy ale aj počet detí a požiadavky na ŠKD, poplatky sú 

v súčasnosti mizerné keď sa jedná o sumu na jeden deň 

 

p. Bizoňová – triedny fond v MŠ, vydávanie dokladov za poplatok v rámci triedneho fondu, potreba oficiálnej evidencie.  

 

Ing. Harmaňoš uviedol, že poplatok by mal byť evidovaný k čomu sa starosta vyjadril, že bude vydané metodické 

usmernenie a p. Polakovič ho doplnil, že je určite potrebné to riešiť. Mgr. Klačanská, PhD. dodala, že je možné to riešiť 

prostredníctvom občianskeho združenia, ako aj balíčky hygienických potrieb, resp. kupovať ich z týchto poplatkov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. schvaľuje 

VZN č. 3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch 

detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač  

- s pripomienkami:  

a)  § 2 - Materská škola, bod (1) - Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti uhrádza zákonný 

zástupca sumou vo výške 25,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač 

a vo výške 35,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v inej mestskej časti alebo obci. 

b)  § 3 - Školský klub detí, bod (1) - Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač 

vo výške 25,- EUR a vo výške 35,- EUR na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci. 
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 
Mgr. Klačanská, PhD. odchod o 15.16 hod. a príchod o 15.19 hod. 

 

K bodu 18 – Rôzne 

 

p. Marková: 

- bankomat SLSP 

- cintorín 

- zastávka pri kúpalisku (autobus č. 30 – zlý smer autobusu) 

- námestie – filmový večer – bezbariérový chodník, umiestnenie stoličiek 

Vyjadrenie Ing. Polakoviča – 12.08.2019 bude smerovanie autobusov zmenené 

 
p. Nemec: 

- zverejňovanie záznamov MZ a komisií 

- program MZ - www.lamac.sk (úvodná stránka) 

- riešenie odpovedí – zverejňovať zápisy zo stretnutia s občanmi 

- zverejniť kontakty na poslancov 

- stanoviť termíny kedy sú poslanci k dispozícii, zverejniť na internetovej stránke a stretnutia s poslancami uskutočňovať na 

MÚ 

- výrub – konanie (neúčasť jeho osoby na konaní) 

Starosta zareagoval, že zabezpečí lepšiu propagáciu a prehľadnosť. 

 
Ing. Hagovská odchod o 15.20 hod. a príchod 15.22 hod. 

 
p. Džatko: 

– komunikácia s verejnosťou 

- stretnutia s občanmi – komunikácia zástupcov MČ smerom k verejnosti 

- telefonické kontakty na poslancov 

- zóna Zečák 

 
p. Černá: 

– rokovací poriadok 

- komunikácia zástupcov MČ smerom k verejnosti 

- konanie mestskej polície 

 
Prestávka od 15.32 hod. do 15:50 hod.  

 

MVDr. Čech odchod o 15.50 a príchod o 15.56 hod. 

 
Následne dve poslankyne predniesli návrhy uznesení: 

 

Ing. Hagovská: 

 
1) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie všetkých potrebných krokov tak, aby došlo k bezproblémovej a včasnej výsadbe stromov na MKN 

(výsadba podľa projektu Ing. Tužinského a zároveň výsadba pred kinom a domom služieb). MiZ žiada o realizáciu výsadby 

na jeseň 2019. 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

http://www.lamac.sk/
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Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

2) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie riešenia reklamácií rekonštrukcie MKN - časť pod lipami. MiZ žiada, aby k náprave firmou 

DUVYSTAV došlo neodkladne, najneskôr však do 30 dní od podania a schválenia tohoto uznesenia. Požadované je najmä: 

- odstránenie veľkých kameňov a sute z plochy pod lipami 

- zabezpečenie prevzdušnenia zeminy v súvislosti s podnetom dodržiavania štandardu ochrany drevín pri stavebnej 

činnosti 

- odstránenie všetkých nebezpečných prvkov (roxory a pod.) 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

3) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie umiestnenia drevených sedákov na betónové platne určené na sedenie na MKN. MiZ žiada, aby 

k obstaraniu, resp. realizácii došlo najneskôr do 30 dní od podania a schválenia tohoto uznesenia. MiZ žiada, aby bol návrh 

realizácie prediskutovaný s predsedom komisie DÚRaV a komisie ŽPaHS 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

4) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie a dohľad nad riadnou a včasnou informačnou kampaňou pred výrubom inváznych druhov na 

Studenohorskej ulici. O tento krok už bol požiadaný referent ŽP M. Poláš, ktorému bol zároveň zaslaný návrh kampane 

a požiadavka časová, ako aj obsahová. Zároveň MiZ žiada starostu o zabezpečenie náhradnej výsadby súčasne s výrubom. 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

5) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o zabezpečenie a dohľad nad starostlivosťou o stromy vysadené na Bakošovej ulici ako súčasť náhradnej výsadby. 

Rozhodnutie je priložené k návrhu uznesenia. 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
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Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

 
6) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu o neodkladné konanie vo veci BES a náležité a včasné informovanie poslancov (ako aj členov komisie ŽPaHS) 

o krokoch a plánoch vo veci BES. MiZ žiada o zabezpečenie takého riešenia, ktoré bude efektívne a výhodné pre obyvateľov 

Lamača ako aj MČ Lamač. 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 4 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

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

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

Mgr. Klačanská, PhD.: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

o odpoveď občanom v bode Rôzne a iných bodov na položené otázky do 14 pracovných dní odo dňa konania zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

Starosta doplnil, že MČ má svoju platformu kde môžu občania komunikovať a taktiež kontaktovať klientske centrum, sú 

k dispozícii aj telefónne linky a mailové kontakty na pracovníkov, pričom takýto spôsob považuje za neštandardný.  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 8 – Ala, s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 

1128, Malokarpatské nám. 7 a letnej terasy ako dôvod hodný osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky 

investície v platbách za nájom 

 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že dňa 25.04.2019 bola doručená žiadosť o predlženie doby 

nájmu nebytových priestorov v objekte Dom služieb. Súčasťou žiadosti bol tiež návrh na započítanie vynaložených 

finančných prostriedkov, ktoré investoval nájomca do predmetu nájmu. Žiadosť bola predmetom rokovania finančnej 

komisie, pričom pri hlasovaní per rollam bolo hlasovanie zmätočné. Opätovne bola žiadosť predložená na rokovanie 

finančnej komisie na júlové zasadnutie, no komisia bola neuznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu materiál neobsahuje 

stanoviska tejto komisie. Mgr. Pénzeš ďalej uviedol, že sa jedná o režim osobitného zreteľa. V prípade predĺženia doby 

nájmu cena za v zmysle VZN o minimálnych cenách za nájom 40,- EUR/m²/rok, čo by znamenalo zvýšenie zo súčasného 

nájomného 33,50 EUR na 40,- EUR. Sadzba ohľadne nájmu letnej terasy je v zmysle predmetného VZN stanovená na sumu 

21,90 m²/rok, pričom dobu nájmu nebytových priestorov a letnej terasy je potrebné zosúladiť. Celková vynaložená suma 

investovaných prostriedkov do predmetu nájmu ja nájomcom deklarovaná suma vo výške 5 112,- EUR. Starosta doplnil, že 

originály daňových dokladov pokrývajú sumu v celkovej výške 5 112,- EUR.  

 
Do diskusie sa prihlásila Ing. Hagovská, ktorá sa spýtala na postup v prípade uvoľnenia priestoru nájomcom, ktorý 

nepožiada o predĺženie, či je priestor ponúknutý iným žiadateľom na čo jej starosta odpovedal, že ak je záujem zachovať 

prevádzku a osobitný zreteľ, tak prichádza do úvahy predĺženie v režime osobitného zreteľa, iným postupom je vyhlásenie 
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obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov. Samozrejme je možnosťou rokovať na finančnej komisii o tomto postupe, 

nakoľko má v gescii podnikateľské aktivity.  

 

Mgr. Klačanská, PhD. sa dotazovala, či MČ obdržala nejakú žiadosť za posledné obdobie o obchodné priestory, na čo jej 

starosta odpovedal, že MČ disponuje žiadosťou, ktorá ale nie je zameraná na pohostinskú činnosť a jedná sa o bezobalové 

potraviny. Mgr. Pénzeš opísal spôsoby nájmu -  obchodná verejná súťaž, dobrovoľná držba, priamy nájom a osobitný zreteľ. 

Prednostka doplnila, že MÚ v odpovedi na každú žiadosť upozorňuje o možnosti prihlásenia sa do obchodnej verejnej 

súťaže a že súťaže sú zverejnené na webovom sídle MČ. MVDr. Čech sa vyjadril, že absentuje výstup z finančnej komisie 

na čo Mgr. Klačanská, PhD. zareagovala, že väčšina členov komisie sa v hlasovaní per rollam vyjadrila, že súhlasia 

s predĺžením doby nájmu o 3 roky. Ing. Harmaňoš uviedol, že súhlasí so sadzbami v zmysle spomínaného VZN, avšak 

nesúhlasí so započítaním finančných prostriedkov. Mgr. Babic, PhD. súhlasil s dobou prenájmu na 4 roky.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 60,80 m² v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 

1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 40,- EUR/m2/rok na dobu určitú do 9.11.2023, ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Ala 

s.r.o., Na barine 11, 841 03 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

B. schvaľuje 

predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 493, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec Bratislava 

– m. č. Lamač, okres Bratislav IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor o výmere 20 m², za účelom prevádzkovania exteriérového sedenia (letnej terasy) za cenu 21,90 EUR/m²/rok na dobu 

určitú do 9.11.2023 ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Ala s.r.o., Na barine 11, 841 03 Bratislava   

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

C. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ poskytuje službu, ktorá svojím charakterom a 

zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na území Malokarpatského námestia, pričom nájomný vzťah má s mestskou 

časťou uzatvorený od roku 2014; súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o 

predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 
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D. schvaľuje   

započítanie vynaložených finančných prostriedkov investovaných nájomcom do predmetu nájmu - nebytových priestorov 

o celkovej výmere 60,80 m² v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, 

postavená na pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, 

okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor voči 

nájomnému vo výške ..................... EUR  

- s pripomienkami 

- bez pripomienok  

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 0  
Proti: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 9 - Starý otec, a.s. - žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač, stavba 

súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7 ako dôvod hodný osobitného zreteľa  

 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že dňa 09.07.2019 bola MČ doručená žiadosť o predlženie doby 

nájmu nebytových priestorov, pričom sa jedná režim osobitného zreteľa. Je potrebné určiť cenu za nájom, v zmysle VZN 

o minimálnych cenách za nájom je to 40,- EUR/m²/rok, pričom v súčasnosti je to 33,- EUR/m²/rok. Dobu nájmu je potrebné 

určiť.  

 
Do diskusie sa prihlásil MVDr. Čech, ktorý sa dotazoval, či bod bol predmetom rokovania finančnej komisie na čo Mgr. 

Pénzeš odpovedal, že komisia dňa 22.07.2019 neprijala uznesenie k tomuto bodu z dôvodu neuznášaniaschopnosti. Starosta 

vyslovil, že je prijaté VZN o minimálnych cenách za nájom a so sadzbami je MÚ stotožnený. Končia doby nájmu a je 

potrebné sa s tým vysporiadať. Mgr. Klačanská, PhD. sa vyjadrila, že sa dodržiava VZN a rieši sa momentálne osobitný 

zreteľ, a teda sa nerieši obchodná verejná súťaž ale predĺženie doby nájmu. O prevádzku je záujem. Ing. Hagovská sa 

vyjadrila, že prevádzka je obľúbená, MČ nemá iných žiadateľov a je vhodné sa vyjadriť aj bez stanoviska komisie. MVDr. 

Čech vyslovil, že absentuje stanovisko komisie, avšak bude hlasovať, nakoľko nechce prevádzkam uškodiť.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 68,6 m2 v Dome služieb Lamač (iná budova) so súp. č. 

1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na pozemku parc. č. 495, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 40,- EUR/m2/rok na dobu určitú do 30.10.2023, ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Starý 

otec, a.s., Závodná 78C, 821 06 Bratislava 

- bez pripomienok  

 

B. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ poskytuje službu, ktorá svojím charakterom a 

zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na území Malokarpatského námestia, pričom nájomný vzťah má s mestskou 

časťou uzatvorený od roku 2014; súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má záujem o 

predĺženie doby nájmu na ďalšie obdobie 

- bez pripomienok  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 10 – OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o prenájom nebytového priestoru (č. 10-80) Spoločenského centra 

Lamač, stavba súp. č. 4671, Malokarpatské nám. 8 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
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Starosta uviedol, že rozsah a povaha nájmu umožňuje v zmysle VZN o minimálnych cenách za nájom postupovať, ale dôvod 

hodný osobitného zreteľa je navrhovaný kvôli tomu, že pre prevádzku nie je ekonomicky únosné hradiť sumu v zmysle 

predmetného VZN. 

 
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Klačanská, PhD., ktorá sa spýtala na sumu v zmysle VZN, na čo prednostka odpovedala, že 

nájom nie je definovaný vo VZN ale v sadzobníku, kde je sadzba uvedená 6,- EUR/deň. Prednostka dodala, že ak by sa 

vynechal osobitný zreteľ a išli v zmysle sadzobníka tak 6 EUR/deň, t.j. 30,- EUR/týždeň, čo predstavuje sumu 1200,- EUR za 

celé obdobie.  

 
Zo strany verejnosti: 

p. Jíchová – divadlo sa rozrástlo za dva roky z 12 na 50 detí, spolu minimálne 86 vstupov, z jedného odboru rozrastenie na 6 

odborov, odbory vytvorené na základe požiadaviek rodičov, problémom sú 4 hodiny 4 - krát to týždňa, kvôli časovému 

priestoru neumožnenie začiatočníckych kurzov v nasledujúcom roku, žiada v rámci osobitného zreteľa o rozšírenie časového 

priestoru. MVDr. Čech sa poďakoval za aktivity Divadla pod Hájom, ktoré p. Jíchová vykonáva vo svojom voľnom čase a je 

to za to, aby bolo možné divadlu fungovať za najnižšiu sadzbu, ktorá je možná.  

 

Mgr. Klačanská, PhD. odchod o 16.36 hod. a príchod o 16.38 hod. 

 

Starosta zvolal poradu poslancov, a teda prestávka bola od 16.38 hod. do 16.57 hod.   

 

Starosta uviedol, že na základe porady poslancov, jeho osoby a odborných pracovníkov úradu je zo strany MC snaha 

podporiť túto aktivitu, resp. takýto formát. Výstupy porady je sadzba 2,- EUR/deň. Schváli sa pre dni pondelok – štvrtok. 

Ostatné priestorové nároky je možné riešiť žiadosťou a postupovať sa bude v zmysle platného sadzobníka. Piatok v súvislosti 

s OZ Divadlom pod Hájom riešený nebude, nakoľko je potrebné priestor poskytnúť aj iným žiadateľom, ktorí budú zo strany 

MČ kontaktovaní. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

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

č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú.: Lamač za účelom za účelom realizácie voľnočasových aktivít v období od 02.09.2019 

do 30.06.2020 podľa nasledovného harmonogramu: 

Pondelok – Streda: 14:00 hod. – 19:00 hod.  

Štvrtok:   14:00 hod. – 21:00 hod. 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov za sumu 2,- EUR/deň žiadateľovi: OZ Divadlo pod Hájom, Cesta 

na Klanec 4, 841 03 Bratislava  

- s pripomienkami 

 

B. konštatuje,  
že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ organizuje v mestskej časti záujmovú činnosť pre deti, 

zohľadňujúc pri tejto aktivite sociálny kontext ich rodinného zázemia 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 11 – Bc. Mária Csenkeyová – žiadosť o refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu nebytových 

priestorov v Dome služieb Lamač, stavba súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7, k.ú. Lamač 

 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že žiadosť ohľadne rekonštrukcie priestoru v Dome služieb 

Lamač bola MČ doručená dňa 15.04.2019 zo strany p. Csenkeya, následne bola predmetom rokovania finančnej komisie, 

ktorou bola vyhodnotená ako neopodstatnená lebo nebola podaná oprávnenou osobou. Výstup komisie bol nájomcovi 

oznámený. Ďalej sa Mgr. Pénzeš vyjadril, že nájomca bol oboznámený aj s tým, že v zmysle podmienok obchodnej verejnej 

súťaže nemá nárok na refundáciu nákladov. Dňa 03.07.2019 prišla opätovná žiadosť o vyjadrenie, pričom finančná komisia 

neprijala stanovisko z dôvodu neuznášaniaschopnosti.   

 
Do diskusie sa prihlásil MVDr. Čech, ktorý upriamil pozornosť na neuznášaniaschopnosť finančnej komisie. Mgr. 

Klačanská, PhD. uviedla, že bod bol prerokovaný na komisii aj napriek neuznášaniaschopnosti a aj napriek tomu, že žiadosť 
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neprišla od oprávnenej osoby, tak komisia sa vyjadrila, že nájomca prevzal priestor s tým, že ho obhliadol a vedel, v akom 

stave je, so stavom teda súhlasil. Starosta dodal, že daňové doklady sú v sume 1 927,12 EUR. Ing. Harmaňoš navrhol 

neprijať uznesenie vzťahujúce sa na refundáciu. 

 
Zo strany verejnosti: 

p. Bizonová – nájomníčka bola oboznámená so stavom predmetu nájmu, obchodná verejná súťaž, WC zrekonštruovala iba 

čiastočne 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu nebytových priestorov o celkovej výmere 76,3 m² v Dome služieb 

Lamač (iná budova) so súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, Bratislava, postavená na pozemku parc. č. 495, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva 

č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor vo výške ..................... EUR 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 0  
Proti: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 12 – Návrh memoranda o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Lamač a MARIANUM – 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy o realizácii spoločného rozvojového projektového zámeru v lokalite Cintorín Lamač 

 

Starosta sa vyjadril, že existujú dôvody na podpísanie memoranda. Jedna volebná priorita - naplnenie kapacity súčasného 

cintorína v Lamači v súčasnom pôdoryse, je narušená statika oporného múra. Poukázal na neustále dopravné problémy, 

odbočenie na cintorín a parkovanie. Existuje reálny predpoklad a záujem riešiť lamačský cintorín. Starosta dodal, že návrh 

memoranda bol zo strany MARIANUM pripomienkovaný.  

 

Mgr. Babic, PhD. predniesol návrh uznesenia, ktoré je zaznamenané v časti B prijímaného uznesenia, týkajúce sa výdavkov 

a prác, na čo starosta zareagoval, že cieľom memoranda je postupovať operatívnejšie a aby bola zachovaná určitá plynulosť 

činností, čo by mohlo byť ovplyvnené schvaľovaním uznesení. Občania sú nespokojní s dopravným riešením. Prednostka 

dodala, že je havarijný stav cintorína. Je neustály problém, aby mesto vyčlenilo prostriedky pre cintorín. Na to, aby sa mohlo 

začať je potrebné geodetické zameranie, ktoré je aj zohľadnené v úprave rozpočtu. Pokiaľ nepríde k spolupráci, tak je 

možnosť, že bude zastavená činnosť alebo by prišlo k presunutiu položiek v rámci rozpočtu.  

 

Do diskusie sa zapojila Mgr. Klačanská, PhD., ktorá sa pýtala na vyčíslenie jednotlivých položiek v memorande. Mgr. 

Klačanská, PhD. sa ďalej informovala o investíciách zo strany MČ. Oporný múr bude na vrub MARIANUM? Starosta 

odpovedal, že áno. Ďalej sa starosta vyjadril, že personálne obsadenie pracovníkov bude riešené vlastnými kapacitami MÚ. 

Taktiež sa menovaná dotazovala na odvoz a likvidáciu odpadu.  

 
Ing. Hagovská uviedla, že informácie sú podľa nej vágne a toto bol aj podnet na podanie znenia uznesenia v časti B. 

Starosta súhlasil a povedal, že je potrebné aby záležitosti boli predmetom rokovania komisií.   

 

MVDr. Čech sa vyjadril, že chce aby sa vytvorilo memorandum, je potrebné jasne vyšpecifikovať pravidlá, preferuje aby 

financie neboli poskytnuté z rozpočtu MČ, nakoľko spol. MARIANUM je monopol. Je aj možné pracovať na tom, aby 

cintorín bol v správe MČ.  

 
Zo strany verejnosti: 

p. Marková – urnová stena, osvetlenie, dom smútku – zaplatenie hrobov 

Starosta zareagoval, že rozširovanie cintorína nebola v minulom volebnom období priorita. Teraz záujem riešiť cintorín je. 

Budú využitie mestské pozemky a taktiež v nájme bude mať MČ na základe dohody aj pozemky Slovenských železníc, a.s..  

Malo by byť nové osvetlenie, odpady sú na pozemkoch železníc, jedná sa o náhrobné kamene, železnice požiadali MČ o 

odvoz tohto ťažkého odpadu, prípadne bude poskytnutá pomoc našich technických služieb. 

 

p. Bizoňová – parkovanie, úzky jazdný pruh 

Starosta zareagoval, že sú nevýhodné parametre napojenia, nejedná sa o jednoduchú zmenu dopravného značenia. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
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A.  schvaľuje  

Memorandum o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Lamač a MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

o realizácii spoločného rozvojového projektového zámeru v lokalite Cintorín Lamač  

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

starostu, aby boli akékoľvek plánované výdavky, zmluvné vzťahy s dodávateľmi prác a verejné obstarávanie na ich 

vykonávanie spojené s ustanoveniami tejto zmluvy pred ich uskutočnením predmetom rokovania  Komisie životného 

prostredia a hospodárskej stratégie, Finančnej komisie, resp. inej dotknutej komisie miestneho zastupiteľstva.  

- s pripomienkami 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 13 – Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač 

Starosta sa vyjadril, že materiál je totožný s materiálom predloženým na májovom rokovaní MZ s príslušnými dátumovými 

korekciami a úpravami.  

 

Ing. Harmaňoš navrhol doplnenie uznesenia v bode C, a síce aktívne osloviť združenie hlavných kontrolórov miest a obcí 

SR, ako aj jednotlivo kontrolórov všetkých MČ - emailom. Taktiež navrhol, aby sa verejné vypočutie kandidátov konalo v 

iný dátum ako sa bude konať rokovanie MZ.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač: 

A. 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 01.10.2019 

- bez pripomienok     

 

B. vyhlasuje  

termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na deň 19.09.2019 

- s pripomienkami  

 

C. 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, v miestnej tlači, aktívne oslovil Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky a jednotlivo 

kontrolórov všetkých mestských častí Bratislavy 

- s pripomienkami  

 

D. 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: 

 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 
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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 

04.09.2019 do 12.00 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 04.09.2019, 12.00 

hod. a na prihlášky kandidátov na výkon funkcie doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať; 

 

4.  termín otvárania obálok kandidátov na výkon funkcie na deň 05.09.2019     

- bez pripomienok 

 

E. 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 

 

F. 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  

-  s pripomienkami: termín konania prezentácie jednotlivých kandidátov na výkon funkcie miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava – Lamač na deň 12.9.2019 od 9.00 hod. 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 14 – Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie Zväzu vyslúžilých vojakov v zmysle VZN č. 5/2014 na 

rok 2019  

 
Starosta sa vyjadril, že žiadosť je obsiahnutá v prílohe s tým, že školská komisia sa zhodla na dotácii vo výške 1 000,- EUR. 

MVDr. Čech navrhol dotáciu zvýšiť na 1 500,- EUR z dôvodu starostlivosti o stromy na čo starosta odpovedal, že stromy sú 

riešené prostredníctvom dodávateľa, pričom prostriedky budú uhradené za účelom osadenia a dodania ,,Máje“.  

 

Ing. Hagovská odchod 17.51 hod. a príchod 17:54 hod. 
 

Mgr. Klačanská, PhD. tlmočila vyjadrenie neprítomnej Martiny Ondrišovej, MSc. v tom zmysle, že návrh kultúrnej 

komisie je 1 000,- EUR, na pomník 500,- EUR, udalosť Bitka pri Lamači (drevo) 200,- EUR a poznávacie zájazdy 300,-

EUR. Niektoré záležitosti boli hradené iným spôsobom. Starosta skonštatoval súhrnnú hodnotu príspevku 1 000,- EUR. 

MVDr. Čech navrhol, aby zväz zabezpečil osvetlenie kríža na kopci. Mgr. Klačanská, PhD. zareagovala, že osvetlenie 

nebolo v žiadosti, rekonštrukcia lavice – iný režim ako dotácia, pozemok patrí urbariátu a je potrebný súhlas z ich strany 

v rámci spolupráce, nevylučuje sa, že finančné prostriedky budú poskytnuté z inej rozpočtovej kapitoly. MVDr. Čech 

navrhol, aby sa pripravili lavičky zo strany MÚ a aby aj zakúpil technológie na svietenie. Prednostka sa vyjadrila, že 

v tomto prípade by mal byť postup obdobný ako pri schvaľovaní výdavkov, a teda totožný s postupom pri memorande čo 

znamená, že výdavky by boli predmetom rokovania odborných komisií a následne MZ. Starosta ešte uviedol, že suma je 

vyriešená adresne ale môže byť zadaná celková suma. Prednostka dodala, že v zmluve je vždy zadefinovaný účel.  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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A. schvaľuje 

 

pridelenie účelovej finančnej dotácie Zväzu vyslúžilých vojakov v zmysle VZN č. 5/2014 zo dňa 11.09.2014 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač vo výške 1 000,- EUR s nasledovným cieľom a účelom využitia 

prostriedkov:  

a)  pomník Bitka pri Lamači (obnova pomníka, vyčistenie pomníka od machu a nánosov, úprava okolia) 500,- EUR 

b)  poznávacie zájazdy pre členov a priaznivcov spolku (doprava a vstupné do múzeí) 300,- EUR 

c)  Bitka pri Lamači 11. - 13.10.2019 (palivové drevo na akciu, výroba drevených plotov – dekorácie na bojisku) 200,- EUR 

- s pripomienkami 

 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 3 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - MVDr. Pavol Čech 

Nehlasoval: 1 - Ing. Matúš Harmaňoš 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 15 – Návrh na voľbu člena Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač  

 

Starosta sa vyjadril, že od predsedníčky redakčnej rady obdržal podnet na doplnenie do redakčnej rady p. prof. PhDr. 

Michala Oláha, PhD. ako zástupcu obyvateľov MČ. Jedná sa o novinára s odbornou praxou, obyvateľa MČ a kvórum členov 

redakčnej rady je z radu neposlancov nenaplnené. Starosta dodal, že si návrh osvojil.  

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  volí  

za člena Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač p. Michala Oláha ako zástupcu obyvateľov mestskej 

časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 16 – Informácia o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – 

Malokarpatské námestie 

 

Starosta odovzdal slovo spracovateľke materiálu Ing. arch. Rajeckej, ktorá uviedla, že zo stavebného zákona vyplýva 

povinnosť preskúmania raz za štyri roky platnosť ÚP alebo či sa zmenili územnoplánovacie technické veci. ÚP sa používal 

pri investičných zámeroch, pričom jeho cieľom je zastabilizovať riešené územie v jeho súčasnou spôsobe využívania so 

zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene, čo sa aj udialo. Návrh bol spracovaný s úvahou o zvýšení kapacít ZŠ, 

ale nakoľko pri prerokovaní ÚP prišiel podnet zo strany 8 občanov a jedného poslanca aby sa nenavyšovala kapacita ZŠ, 

pripomienka bola akceptovaná. Upravila sa teda záväzná časť UP. Vo verejnoprospešných stavbách ostalo zvýšenie 

stavebného objemu a kapacity ZŠ. Je potrebné vyriešiť problémy s dostavbou ZŠ. Odporúčanie je obstarať zmeny a doplnky 

a tento problém riešiť pri spracovaní. Investičná činnosť – VČA a rekonštrukcia MK námestia. Obe prebiehali v súlade s 

predloženým materiálom. Záverom menovaná dodala, že MZ návrh na uznesenie prijíma správu a súhlasí s obstaraním zmien 

a doplnkov ÚP,  nadstavba je v súlade s ÚP a stavebné povolenie dostaneme až po schválení ÚP. 

 
Do diskusie sa zapojila Ing. Hagovská, ktorá sa dotazovala ohľadne doplnkov č. 1. Ing. arch. Rajecká uviedla, že materiál 

nie je určený na presnú špecifikáciu rozsahu ale bude to predmetom zmien a doplnkov, ktoré budú predmetom MZ. 

Problémom je zapracovať nové veci ako zmena klímy, strategické dokumenty. Je potrebné to špecifikovať, čo budú robiť 

zmeny a doplnky ÚP.   

 

MVDr. Čech odchod o 18.09 hod. a príchod o 18.14 hod.  
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Ing. Harmaňoš sa vyjadril, že ZŠ je prioritou a nemalo sa to s ničím spájať, zvýšenie z 3 na 4 podlažia. Malo by sa obstarať 

len to. Ing. arch. Mária Rajecká uviedla, že sa týka všetkých častí. Sú navrhnuté veci ohľadom zapojenia koncepcie katalógu 

adaptačných opatrení. Zámery – cyklotrasy v rámci opatrení zlepšenia klímy, ZŠ. Viac investičných zámerov tam nie je. Ing. 

Harmaňoš uviedol, že nechce aby iné zámery než ZŠ zabrzdili schválenie ÚP na čo Ing. arch. Rajecká zareagovala, že iný 

zámer tam ani nie je. Starosta dodal, že absolútnou prioritou je riešenie ZŠ.  

 

Ing. Hagovská sa priklonila k názoru Ing. Harmaňoša, že prioritou je ZŠ. A dokým sa nevyrieši ZŠ, nemal by sa začínať iný 

ďalší projekt. 

  

Mgr. Klačanská, PhD. sa dotazovala na zapracovanie realizovaných zámerov, na čo Ing. arch. Rajecká uviedla, že sú nimi 

VČA a rekonštrukcia Malokarpatského námestia.   

 

MVDr. Čech navrhol materiál stiahnuť, nakoľko by mal byť najskôr prerokovaný v stavebnej komisie k čomu sa starosta 

vyjadril, že materiál nebol zaslaný členom komisie z dôvodu, že vtedy stavebná komisia zasadnutie nemala. Starosta sa 

stotožnil s názorom Ing. Harmaňoša a Ing. Hagovskej, že by stačilo, ak by tieto zmeny a doplnky boli sústredené len na ZŠ 

ako priority. 

  

Ing. Harmaňoš uviedol, že odklad prerokovania materiálu na 19.09.2019 by spôsobil zdržanie ďalších krokov do decembra 

2021, k čomu Ing. arch. Rajecká uviedla, že schválenie je viazané na rekonštrukciu a vydanie stavebného povolenia, 

nakoľko je potrebné deklarovať súhlas s ÚP. Starosta dodal, že časové hľadisko je veľmi dôležité a že samotný proces je 

zdĺhavý. 

 

Ing. Hagovská sa dotazovala na ďalšiu úpravu, na čo Ing. arch. Rajecká reagovala, že sa môže úprava ohraničiť 

na regulačný blok – areál ZŠ.  

 

Zo strany verejnosti: 

 

p. Bizoňová – ZŠ, schválenie projektu, financovanie štúdie. 

 

Zo strany návrhovej komisie odznel návrh dvoch uznesení predložených Ing. Harmaňošom.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

Informáciu o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

obstaranie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie v rozsahu zmeny 

navýšenia počtu nadzemných podlaží na budove Základnej školy Malokarpatské námestie 1 z 3 NP na 4 NP 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 
K bodu 17 A – Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac jún 2019 

 

Starosta uviedol, že je v rámci kapacít MsP obmedzený výkon služby čo sa týka velenia expozitúry BA IV, komunikácia 

prebieha pravidelne, prostredníctvom osobných stretnutí na MÚ alebo v priestoroch expozitúry. Hliadková činnosť je 

zabezpečená. Dve hliadky sú motorizované v rámci okresu BA IV a dva dni v týždni vykonávajú činnosť okrskári.  

 

Mgr. Babic, PhD. odchod o 18.29 hod. a príchod o 18.32 hod. 

 

Do diskusie sa zapojila Ing. Hagovská ktorá požiadala, o predloženie informačnej správy z kontrolnej akcie. Starosta 

odpovedal, že tabuľka aj informačné správy sú pre poslancov MZ pripravené k nahliadnutiu a následne materiál poskytol 

poslancom.  

 

Zo strany verejnosti: 

p. Bizoňová –VČA, kontrola pohybu osôb po 22.00 hod., požívanie alkoholických nápojov, kontrola prechodov pre chodcov 

na začiatku šk. roka na ul. Vrančovičova a ul. Podháj 
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Starosta uviedol, že boli určené kontrolné body hliadok v odľahlejších častiach, bude sa zamykať VČA a pristúpi sa k 

eliminácii javov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiac apríl a máj 2019 

- bez pripomienok 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 
K bodu 17 B – Informatívna správa o rozšírení priestorových kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 1, 841 

03 Bratislava 

 

Starosta uviedol, že boli zahájené práce na 1. NP, je pripravované verejné obstarávanie na dokončenie ale časť výkonov prác 

je realizovaných kapacitami MČ. Taktiež sa vyjadril, že štúdia, ktorá bola schválená mala jednu pripomienku zo stavebnej 

komisie ohľadne výťahu – bude predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia stavebnej komisie. Príde k zaťaženiu konštrukcie 

a je potrebné to zosúladiť v rámci statického posudku. Následne by sa obstarávala projektová dokumentácia na ďalšie etapy - 

stravovacia časť, rozširovanie na 4. NP ako aj posúdenie bezbariérovosti a bezpečnosti. Uvedené bude konfrontované 

s počtom obyvateľov, resp. demografickým vývojom. MČ počíta so silnou urbanizáciou v lokalite Bory, ako aj so ZŠ. Týka 

sa to aj zóny Zečák. MČ by mala vypracovať únosný plán, kde by bolo všetko špecifikované.  

 

Do diskusie sa zapojil Ing. Harmaňoš, ktorý sa dotazoval na momentálny stav statického posudku na čo mu starosta 

odpovedal, že statický posudok sa vypracováva. Posudok bol otázny čo sa týka podložia a je potrebný vstup geológa. 

Prednostka dodala, že objednávka ešte zadaná nebola, nakoľko statik vyhodnotil, že by to boli zbytočne vynaložené 

finančné prostriedky z dôvodu, že nevidel dôvod na zmenu. Následne bol kontaktovaný spracovateľ štúdie, pričom ak bude 

nutnosť vypracovať statický posudok, tak MČ vystaví objednávku na dopracovanie statického posudku. Rovnaký postup bol 

zvolený pri geologickom prieskume.  

 

Mgr. Klačanská, Phd. sa spýtala, či sa zadáva nový geologický prieskum na čo prednostka odpovedala, že zatiaľ nie. 

Starosta dodal, že sám geológ bude musieť zhodnotiť, či je potrebný ešte nejaký prieskum alebo sa to dá posúdiť aj 

z dostupných zdrojov. 

 
Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení zo strany Ing. Harmaňoša, a to v časti B. a C.: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozšírení priestorových kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

o vypracovanie demografickej štúdie predpokladaného nárastu počtu detí potrebných umiestniť do prvého ročníka Základnej 

školy na Malokarpatskom námestí 1 v priebehu rokov 2020 – 2030 

- bez pripomienok 

 

C. žiada 

o vypracovanie štúdie porovnateľnosti ekonomickej výhodnosti nadstavby Základnej školy na Malokarpatskom námestí 1 

v porovnaní s využitím budovy školy na Borinskej ulici 23 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 



20 20 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 
MVDr. Čech sa následne dotazoval ohľadne rokovaní so statikom, nadstavby a slnečných kolektorov na čo mu starosta 

odpovedal, že sa bude k tomu prijímať uznesenie.  

 

Zo strany verejnosti: 

p. Bizonová – etapizácia, priestory pre deti.  

Starosta uviedol, že nie je rozhodnuté o časovosti etáp.  

 

K bodu 17 C – Informatívna správa o dopravnej situácií v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta uviedol, že východiská boli predmetom rokovania dopravnej komisie, pripravuje sa súborný materiál. Je ukončená 

pasportizácia parkovacích miest, ktorej výsledky znázorňujú 30 % celkového počtu parkovacích miest ktoré sú vyhradené 

v rámci celého územia. VZN určuje limity vzdialenosti od bydliska, čo je 250 m, avšak si to vyžaduje lokalitný program. 

Kontrola umožňuje novelu VZN a boli by opatrenia vzhľadom na pôdorys jednotlivých lokalít. Záber parkovacích miest bol 

navyšovaný minimálne. Zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú, do 31.12.2019. Prednostka ho doplnila, že z plánovanej 

čiastky v rozpočte je naplnený príjem cca 40 %. V polovici roka príde k úprave rozpočtu, nakoľko dôjde k citeľnému 

výpadku v rozpočte.  

 
Mgr. Klačanská, PhD. odchod o 18.53 hod. a príchod o 18.55 hod. 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Harmaňoš, ktorý z dôvodu prekročenia kapacít vyhradených parkovacích miest predniesol 

návrh uznesenia v časti B. a C.: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o dopravnej situácii v MČ Bratislava – Lamač  

- s pripomienkami 

 

B. žiada 

v zmysle uznesenia zo zasadnutia komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 10.07.2019, aby sa prideľovali nové 

vyhradené parkovacie miesta v celom Lamači v súlade s VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu 

parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – 

Lamač číslo 2/2019 zo dňa 07.02.2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2014 zo dňa 11.09.2014 o 

podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač z dôvodu preplnených kapacít a dlhodobého 

nedodržiavania VZN zo strany Miestneho úradu Bratislava – Lamač. Zároveň žiadame, aby sa neprideľovali ani uvoľnené 

parkovacie miesta po predchádzajúcich nájomcoch v zónach, kde nie sú dodržané podmienky nájmu podľa § 2 predmetného 

VZN 

- bez pripomienok 

 

C. žiada  

v zmysle uznesenia zo zasadnutia Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby zo dňa 10.04.2019 zabezpečiť spracovanie 

a odsúhlasenie projektu organizácie dopravy pre priechod pre chodcov na Bakošovej ul. 6-8 v smere od zastávky MHD 

Bakošova, a to tak, aby došlo k realizácii v priebehu roka 2019 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 
Do diskusie sa zapojil MVDr. Čech, ktorý poukázal na systém umiestňovania označenia parkovacích miest, kovový smog a 

systém určovania parkovacích miest ako aj nedodržiavanie VZN. Starosta uviedol, že sa jedná o zdedený stav.  

  
Zo strany verejnosti: 

p. Marková – zastávka MHD na Studenohorskej ulici.  

Starosta uviedol, že sa pripravujú opatrenia.  

 
p. Bizoňová – zastávka pre MHD pri otočisko, ul. Podháj – spôsob prechodu pre chodcov smerom k ,,dvojičkám“ 
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K bodu 17 D – Informatívna správa o rozpočtových opatreniach starostu 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke ktorá uviedla, že došlo k dvom rozpočtovým opatreniam v priebehu mesiaca júl 2019. 

Jedná sa o presun položiek na to, aby mohli byť zrealizované určité aktivity, jedná sa o presun v rámci klasifikácie 710. Je to 

spojené so začiatkom školského roku do programu 811. Druhé rozpočtové opatrenie je za účelom vyúčtovania dotácie z 

úradu vlády týkajúce sa multifunkčného ihriska. Presuny nemali dopad na celkový výsledok hospodárenia MČ.  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rozpočtových opatreniach starostu  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 17 E - Informatívna správa o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve 

mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Starosta odovzdal slovo predsedom, resp. predsedom jednotlivých komisií.  

 
Mgr. Babic, PhD. ako predseda Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí upozornil na kamerový systém, 

že problematická je oblasť na Bakošovej ul., pričom funguje dočasná kamera a mala by tam byť jedna z troch kamier, ktoré 

budú obstarávané. Starosta doplnil, že v rámci svojich možností bude dobudovaná štvrtá kamera. Následne sa budú riešiť 

procesné veci. Prednostka doplnila, že na tri kamery bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnústra, pričom ďalšia kamera 

sa vysúťaži. Malokarpatské námestie je jednoduché napojenie, avšak na ul. Bakošova je to komplikovanejšie. MČ mala 

záujem o 8 kamier, avšak bolo schválených 10 000,- EUR. Starosta dodal, že MČ spolupracuje so spol. Swan, ktorá 

zabezpečuje kabeláž a systém. Ak nebude z ich strany realizácia možná na Bakošovej ul., tak MČ zabezpečí ďalšiu 

spoločnosti. Mgr. Babic, PhD. následne informoval o stave lekárov v zdravotnom stredisku a dotazoval sa, či je možné riešiť 

spoluprácu so spol. KollMed, s.r.o. aspoň na nejaký čas. Má na mysli nového lekára ako je napr. p. Stankovičová. Starosta 

sa vyjadril, že stavebné zámery by mali byť riešené až po rozmiestnení lekárov. 

 

Ing. Harmaňoš ako predseda Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby uviedol, že komisia rieši dopravu v starom 

Lamači a navrhuje zmeny v niektorých uliciach ohľadne rýchlosti. Taktiež opísal problematiku spomaľovačov. Komisia dala 

štyri pripomienky k Návrhu mestského VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, pričom dve z nich boli 

zapracované a následne schválené mestským zastupiteľstvom. 

 

Mgr. Klačanská, PhD. ako predsedkyňa Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity uviedla, že veľa vecí je 

v riešení, pričom niektoré záležitosti neboli predmetom rokovania komisie. Nakladanie s finančnými prostriedkami, 

dotáciami bude riešené na jeseň. Niektoré odporúčania komisie neboli predmetom rokovania MZ, napr. zverejňovanie výziev 

na webovej stránke. Prednostka sa vyjadrila, že výzvy ohľadne verejného obstarávania sú od 10 000,- EUR bez DPH na 

webovej stránke zverejňované.  

 
Ing. Babic sa ako podpredseda Komisie školstva, kultúry a športu vyjadril, že komisia sa zaoberá dvomi nosnými témami, 

a to rozšírenie kapacít ZŠ a koncepciou kultúrnymi a športovými podujatiami. Komisia sa zaoberá aj vedľajšími témami ako 

sú školstvo, kultúra a šport.  

 

Ing. Hagovská ako predsedkyňa Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie uviedla, že sú rozpracované okruhy, 

pričom zhrnula body ako výsadba drevín, zelene.. sú predmetom rokovania MZ, resp. návrhov uznesení. Ďalšie témy sú 

odpady, atletická dráha a plánuje sa venovať otázke spevnených plôch a projektom súvisiacimi so zmenou klímy.  

 
Starosta dodal, že výstupy z Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu budú predmetom rokovania ďalšieho MZ.  

 
Zo strany verejnosti: 

p. Bizoňová – zberný dvor, ul. Záhrady, rozšírenie kapacít ZŠ, ÚP Bory, ubytovňa v lokalite Bory, kontajnerové hniezdo 
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Starosta reagoval, že PKT je ubytovňa v lokalite Bory určená pre zdravotnícky personál a plánované kontajnerové hniezdo 

je na pozemku rímsko-katolíckej cirkvi pod trafostanicami, kadiaľ vedú nízkonapäťové a vysokonapäťové káble a teda jedná 

sa o časť pozemku, ktorá nie je využiteľná na žiadnu inú stavebnú činnosť, pretože by znamenala prekládku vedení, ktoré nie 

je kam uložiť. Bolo tam spravené geodetické zameranie a s oprávnenou osobu prebiehajú rokovania o podmienkach zmluvy. 

Nijak inak nie je možné pozemok využiť. Nejedná sa o vybudovanie ničoho stavebne významného ale bude tam priestor na 

kontajner a pristavenie vozidla.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o  výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - 

Lamač 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

Za: 5 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

MVDr. Pavol Čech 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 – Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 19 – Interpelácie poslancov 

 

MVDr. Čech sa vyjadril o doplnení vody do jazierka pri ceste, o p. Belohorcovi a skončenie nájmu v škôlke ako subjektu 

plniaceho si svoje povinnosti na čo starosta zareagoval, že nájomcovi uplynula nájomná zmluva dňom 31.07.2019 a 

nepožiadal o predlžene doby nájmu. MČ obdržala žiadosť iného subjektu, ktorého mal byť pokračujúcim subjektom tohto 

nájomcu avšak žiadosť neobsahovala všetky potrebné náležitosti a následne na rokovaní MZ prebehla zo strany záujemcov 

prezentácia, ktorej sa p. Belohorec nezúčastnil. Súčasný nájomca vie rozšíriť kapacitu predškolského zariadenia zaradeného 

do školskej siete o 21 detí a poslanci ako aj MÚ sa zhodli v tom, že to je výhodnejšie riešenie. MČ nadefinovala v rámci 

dodatku č. 2 k nájomnej zmluvy požiadavky MČ. Mgr. Klačanská, PhD. doplnila, že nebolo možné nájomcovi priestor 

prenajať, nakoľko žiadosť nebola úplná a preto sa pristúpilo k voľbe iného subjektu.  

MVDr. Čech ďalej opätovne požiadal o presun začatia rokovania MZ na 09.00 hod.   

 

 

K bodu 20 - 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                                      

    

 

 

 

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 

 

 

 


