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Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

21.03.2019 

 

 

 

Prítomní: 7 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, MVDr. Pavol Čech 

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

Mgr. Diana Szuttorová, Blažena Kusá 

Ospravedlnení: Ing. Juraj Šterbatý - kontrolór 

Neprítomní: 0    

Prizvaní hostia:  dvaja príslušníci MsP (Michal Matula, Jozef Udič), JUDr. Peter Šrobár 

 

Program : 

 

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

2. Návrh programu 

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

mestskej časti Bratislava – Lamač 

4. Správa o plnení uznesení platných k 21.03.2019 

5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač a členov 

odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

6. euroAWK, spol. s r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č. 553/38, parc. č. 

568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač 

7. HILARY, s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemok registra C, parc. č. 500/3, k. ú. Lamač 

8. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské nám. č. 1 pre využitie 

letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

9. OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL (Nebytový priestor č. 10-81), bytový dom súp. 

č. 4671, vchod: Malokarpatské nám. č. 8, parc. č. 481/30, LV č. 3277, k. ú. Lamač pri organizovaní denného 

letného tábora v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa  

10. Návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Bory na území mestskej časti Bratislava – Lamač 

11. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava - Lamač  

12. Voľba členov redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

13. Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2019, B. o poskytovaní 

opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018, C. o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 

Lamač platnej od 01.03.2019)  

14. Rôzne (bod bude prerokovaný o 15.00 h.) 

15. Interpelácie poslancov 

16. Záver 

                           

 

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

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

ospravedlnil neúčasť poslancov Martiny Ondrišovej, MSc., Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka a kontrolóra MČ Ing. Juraja 

Šterbatého. 

 
Starosta navrhol do návrhovej komisie : MVDr. Pavol Čech, Ing. Matúš Harmaňoš  

Overovatelia zápisnice: Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Veronika Hagovská 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Pavla Čecha 

2. Matúša Harmaňoša 

- bez pripomienok 

           

B. volí 

       za overovateľov zápisnice: 

 1. Stanislava Babica 

 2. Veroniku Hagovskú 

- bez pripomienok 
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O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD.    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 - Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák  

 
K bodu 2 - Návrh programu 

 

Starosta upriamil pozornosť na povinnosť schválenia predloženého programu a poprosil poslancov o schválenie 

predloženého programu bez rozpravy.  

Starosta následne na základe porady zástupcov poslancov, ktorá sa uskutočnila dňa 20.03.2019 stiahol z rokovania bod č. 8 

a bod č. 9 a vyjadril sa, že uvedené body budú predmetom rokovania MZ až po prerokovaní príslušnými komisiami.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

A. schvaľuje 

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 15.03.2019 

- s pripomienkami – stiahnutie bodov 8 a 9 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD.    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 - Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

 

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

úradu mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

Starosta informoval verejnosť ako aj zvolených zástupcov o aktivitách MČ a MÚ v nasledovných oblastiach: 

 

Organizácia a pôsobnosť MU: 

- zmena spôsobu riadenia MÚ  

- kompetenčná zmena bola nevyhnutná a reakciou na prijaté priority volebného obdobia  

- kontrola procesov – prebiehajú rôzne analýzy, po spracovaní bude hodnotenie predmetom porady poslancov, prípadne 

odborných príslušných komisií 

- technické opatrenia miestneho úradu – poskytovanie základných služieb v rámci klientskeho centra ako univerzálneho 

pracoviska pre kontakt s občanom (napr. parkovacia politika, časť agendy stavebného úradu, doplnkové služby ako 

vyhotovovanie fotokópií, integrované obslužné miesto občanom a ďalšie)  

- odborné komisie – v mesiaci marec prebehli stretnutia všetkých odborných komisií, úprava komunikačných a procesných 

postupov komisií 

 

Aktuálne projektové aktivity MČ:  

– dokončenie výstavby multifunkčného ihriska a odovzdanie do prevádzky 

- nakladanie s odpadmi – riešenie zberu odpadu ako aj budovanie stálych kontajnerových hniezd, zisťovanie povahy odpadu, 

následne špecializované zbery (toxický, chemický, elektronický odpad) 

- prebiehajúca kontrolná činnosť – kontrola parkovacích miest a kontrola majetku (stavby, budovy) 

- plán údržby – väčší rozsah (zariadenia vo vlastníctve mestskej časti a predškolské zariadenie v cudzom vlastníctve) 

- príprava projektov združených investícií – rekonštrukcia komunikácií v správe mestskej časti (Povoznícka ul., Zlatohorská 

ul. – chodníky, obrubníky, siete by mali byť v havarijnom stave) 

- príprava dopravného generelu – analýza východísk, ktoré vplývajú na dopravu aby bola parkovacia politika naprojektovaná 

vzhľadom na podmienky mestskej časti, posúdenie základných atribútov s ohľadom na stavby, pohybom vozidiel a ich 

osobitných režimov a nežiadúcich javov spojených s pohybom vozidiel odbornými komisiami 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý sa informoval, či bude vypracovaný nový generel dopravy, nakoľko 

má vedomosť o tom, že v uplynulom volebnom období bol už vypracovaný. Starosta odpovedal, že vypracovaný dopravný 

generel je analýzou súčasného stavu, avšak je do neho potrebné zapracovať pripomienky týkajúce sa komunikácií nielen vo 

vlastníctve a správe mestskej časti ale aj v správe hlavného mesta.  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD.    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 2 - Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

 

K bodu 4 – Správa o plnení uznesení platných k 21.03.2019 

 

Starosta požiadal o uvedenie bodu prednostku, ktorá sa vyjadrila, že materiál obsahuje prehľad jednotlivých uznesení, ktoré 

boli prijaté za predchádzajúce obdobie a popísaný stav plnenia jednotlivých uznesení, pričom sa jedná o iniciatívny bod zo 

strany MÚ. Materiál obsahuje aj prehľad uznesení z predchádzajúcich volebných období, ktoré ostali v sledovaní. Starosta 

doplnil, že materiál bol aj predmetom porady poslancov dňa 20.03.2019. 

 

Do diskusie sa prihlásila zástupkyňa starostu Mgr. Petronela Klačanská, PhD., ktorá uviedla, že materiál bude obsahovať aj 

doplňujúce informácie, resp. všetky uznesenia a teda aj tie, ktoré boli navrhnuté na vyradenie. Ďalej sa prihlásil Ing. Matúš 

Harmaňoš, ktorý súhlasil s vyradením uznesenia o štatúte časopisu Lamačan (tabuľka č. 4) a uznesenia o sťažnostiach na 

poslancov v rámci minulého volebného obdobia obdobia (tabuľka č. 6). Starosta zareagoval, že v rámci uznesenia je 

jednoduchšie písmeno C neschvaľovať a riešiť vyradenie až po hlbšej analýze. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení MZ platných k 21.03.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 173/2014/VII v časti B a C, 3/2018/VII v časti H2, 106/2018/VII, 1/2019 VIII, 2/2019/VIII, 3/2019/VIII 

v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 11/2019/VIII, 

13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

C. ponecháva v sledovaní 

splnené uznesenia č. 3/2018/VII v časti H2, 78/2018/VII v časti A, A1 a A2, 106/2018/VII, 1/2019/VIII, 2/2019/VIII, 

3/2019/VIII v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 

11/2019/VIII, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII 

- bez pripomienok 

 

Príchod poslanca Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka. 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 5 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD.    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 5 – Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač 

a členov odborných komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Starosta na úvod povedal, že dôvodom na predloženie návrhu bola neaktuálnosť odmeňovacieho poriadku. Došlo 

k doplneniu o zákonné ustanovenia, ktoré v doterajšom znení neboli zapracované.   
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Viac ako aj diskusia poslancov k tomuto bodu na: 

http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063

__id_type=13#m_122063 čas od 00:18:17  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač a členov odborných komisií pri 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Lamač 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 6 – euroAWK, spol. s r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č. 553/38, parc. 

č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač 

 

Starosta udelil slovo spracovateľovi predkladaného materiálu Mgr. Tomášovi Pénzešovi, ktorý sa vyjadril, že materiál bol 

pripravený v zmysle žiadosti súčasného nájomcu a platného VZN, pričom sa jedná o nájom pozemku pod reklamným 

zariadením. Podľa platného VZN je v prípade jednostranného reklamného zariadenia cena za nájom vo výške 510,- EUR/rok, 

čo predstavuje zvýšenie zo 400,- na 510,- EUR. V prípade obojstranného reklamného zariadenia sa jedná o zvýšenie na 

1020,- EUR/rok. Ďalej sa vyjadril sa k vizuálnemu smogu a možnosť schválenia kratšej doby nájmu. 

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý navrhol predĺžiť dobu nájmu do 31.12.2019 a následne miestne 

zastupiteľstvo znovu prehodnotí, či budú mať záujem o ďalšie predĺženie doby nájmu.    

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie nájmu pozemkov registra C, parc. č. 553/38, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač, nájomcovi: euroAWK, 

spol. s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava za účelom umiestnenia 2 ks jednostranných a 2 ks obojstranných reklamných 

zariadení za nájomné vo výške 510 EUR/rok za 1 ks jednostranného reklamného zariadenia a 1020 EUR/rok za 1 ks 

obojstranného reklamného zariadenia na dobu určitú – do 31.12.2019 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 7 – HILARY, s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemok registra C, parc. č. 500/3, k. ú. Lamač 

 

Starosta požiadal spracovateľa predkladaného materiálu Mgr. Tomáša Pénzeša o uvedenie bodu. Menovaný sa vyjadril, že 

sa jedná o materiál pripravovaný na základe žiadosti súčasného nájomcu. Predmetom nájmu je nájom veľkokapacitného 

kontajnera pred objektom ,,administratívna budova Lamač“. Prebehli rokovania o presťahovaní kontajnera. Riešenie má 

dočasný charakter. Trvalé riešenie by bolo zriadenie zberného dvora, pričom aj o tejto problematike prebehli so žiadateľom 

rokovania. Starosta doplnil, že uvedené súvisí s vytvorením hniezd uvedeného charakteru.  

 

Do diskusie sa prihlásila Ing. Veronika Hagovská, ktorá uviedla, že z dôvodu, ktorý pomenoval starosta by bolo podľa nej 

vhodné stanoviť dobu nájmu do konca roka 2019 a súčasne požiadala, resp. upozornila na to, aby sa v okolí kontajneru 

udržiaval poriadok.  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063__id_type=13#m_122063
http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063__id_type=13#m_122063
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A. schvaľuje 

predĺženie nájmu pozemku registra C, parc. č. 500/3, k. ú. Lamač, nájomcovi: HILARY, s.r.o., Osadná 8, 831 03 Bratislava 

za účelom umiestnenia veľkokapacitného kontajnera určeného na zber a výkup papiera za nájomné vo výške 600 EUR/rok na 

dobu určitú – do 31.12.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská, MVDr. Pavol Čech, Mgr. Petronela 

Klačanská, PhD., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák    

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - Martina Ondrišová, MSc. 

 

K bodu 10 – Návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Bory na území mestskej časti Bratislava – Lamač 

Starosta uviedol, že za účelom vytvorenia názvov vhodných pre lokalitu Bory vymenoval komisiu, ktorá bola zložená 

z poslancov, predsedov príslušných komisií a odborných pracovníkov MÚ. Komisia sa zhodla v tom, aby ulice niesli názvy 

po významných osobnostiach spoločenského života, resp. histórie Slovenska a pomenovania štátnej cesty č. II/505, ktorá sa 

nachádza v intraviláne mesta. Vec bola prejednaná aj na porade zástupcov poslancov a starostu dňa 20.03.2019, z ktorej vzišli 

konkrétne výstupy. Starosta následne odovzdal slovo predsedovi Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby Ing. 

Matúšovi Harmaňošovi, ktorý uviedol, že v roku 2019 si pripomíname 30. rokov od pádu komunistického režimu 

v Československu. Porovnal možnosti minulosti a dneška. Spomenul Milana Rastislava Štefánika, disidentov a iné osobnosti 

ako aj nevinných ľudí. Uvedené vníma ako inšpiráciu na pomenovanie ulíc. Navrhol a odôvodnil názvy ulíc: 

Jána Langoša, Antona Srholca, Milana Šimečku, Hany Ponickej, Ivana Kadlečíka, Vladimíra Jukla, Dominika Tatarku, 

Miroslava Kusého, Danky Košanovej, Peter Legnera, Jána Holíka. 

 

Viac ako aj diskusia poslancov k tomuto bodu na: 

http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063

__id_type=13#m_122063 čas od 00:30:00 
 
Príchod poslankyne Martiny Ondrišovej, MSc.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Bory na území MČ Bratislava – Lamač nasledovne: 

1.  Jána Langoša (Ján Langoš - disident, fyzik, minister vnútra ČSFR, poslanec NR SR, zakladateľ Ústavu pamäti národa), 

2.  Antona Srholca (Anton Srholec - rímskokatolícky kňaz, salezián, politický väzeň, charitatívny pracovník, zakladateľ 

resocializačného centra Resoty), 

3.  Milana Šimečku (Milan Šimečka - filozof, spisovateľ, signatár Charty 77, politický väzeň, jeden z hlavných 

intelektuálnych protagonistov novembra 1989), 

4.  Hany Ponickej (Hana Ponická - spisovateľka, publicistka, prekladateľka, disidentka, signatárka Charty 77, aktívna 

účastníčka SNP), 

5.  Ivana Kadlečíka (Ivan Kadlečík - prozaik, básnik, novinár, disident), 

6.  Vladimíra Jukla (Vladimír Jukl - rímskokatolícky kňaz, spoluzakladateľ tajnej (“podzemnej”) cirkvi, ktorá 

nespolupracovala s komunistickým režimom), 

7.  Dominika Tatarku (Dominik Tatarka - spisovateľ, publicista, disident, signatár Charty 77), 

8.  Miroslava Kusého (Miroslav Kusý - filozof, rektor UK, disident, signatár Charty 77), 

9.  Danky Košanovej (Danka Košanová - obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelená na schodoch Univerzity 

Komenského v Bratislave), 

10.  Petra Legnera (Peter Legner - obeť okupantov z 22. augusta 1968, zastrelený na Námestí SNP), 

11.  Jána Holíka (Ján Holík - obeť okupantov z 21. augusta 1968, zastrelený na Šafárikovom námestí) 

- bez pripomienok 

 

B. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby začal s aktivitami smerujúcimi k označeniu cesty II. triedy č. 505 (II/505) ako 

ulice 

- bez pripomienok 

 

C. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač, aby spracovaný grafický návrh pomenovania jednotlivých ulíc v lokalite Bory 

predložil na rokovanie Komisie pre určenie názvov ulíc v lokalite Bory  

http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063__id_type=13#m_122063
http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=135907&module_action__122063__id_zas=30990&module_action__122063__id_type=13#m_122063
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- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 - MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc.  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 11 – Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Starosta poprosil vicestarostku o uvedenie bodu. Mgr. Petronela Klačanská, PhD. sa vyjadrila, že dôvodom na predloženie 

bodu bola zmena priemernej mzdy.  

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý navrhol úpravu koeficientu % platu starostu tak, aby plat starostu ostal 

na pôvodnej výške, t.j. upraviť na 31 %, čím sa dosiahne plat schválený v minulosti. Zástupkyňa starostu opísala výpočet 

základného platu starostu, ktorý vychádza z priemernej mzdy a poukázala na zákonnú úpravu.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  ruší 

uznesenie č. 4/2018/VIII zo dňa 10.12.2018 

- bez pripomienok 

 

B.   určuje 

mesačný plat starostu mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 3 ods. 1, 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a jeho zvýšenie o 31,85 % a to 

v celkovej výške 3 473,-EUR s účinnosťou od 01.04.2019 v zmysle tohto výpočtu: 

-  priemerná mesačná nominálna mzda 

zamestnanca hospodárstva SR za rok 2018   = 1 013,00 EUR  

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

-  plat podľa § 3 ods. 1      = 2 633,80 EUR 

-  plat zvýšený o 31,85 %     = 3 472,67 EUR 

-  zaokrúhlene      = 3 473,00 EUR 

- s pripomienkami 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 12 – Voľba členov redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Starosta uviedol, že v nadväznosti na štatút magazínu, ktorý bol schválený na predošlom zasadnutí MZ, je povinnosťou 

zvoliť členov redakčnej rady, ktorá je v zmysle platného štatútu zložená z najviac 7 poslancov MZ a 3 zástupcov obyvateľov 

MČ.  

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý z radov občanov nominoval Marínu Gorghetto a Slavomíru Šubrtovú, 

pričom opísal ich pracovné skúsenosti. Starosta sa dotazoval, či Ing. Matúš Harmaňoš disponuje súhlasom zo strany 

nominovaných osôb s ich nomináciou, na čo Ing. Matúš Harmaňoš odpovedal, že áno. Ďalej sa prihlásil MVDr. Pavol 

Čech, ktorý sa vyjadril k svojej zaneprázdnenosti, prípadnej nemožnosti aktívne sa zúčastňovať zasadnutí redakčnej rady 

a k celkovej zmene a jeho predstavám ohľadne magazínu Lamačan. Martina Ondrišová, MSc. upriamila pozornosť na p. 

Brnoliakovú, ktorá jej prišla ako vhodnou adeptkou na členstvo v rámci redakčnej rady, avšak spomenula, že nedisponuje 

súhlasom zo strany p. Brnoliakovej. Starosta sa vyjadril, že je potrebný predchádzajúci súhlas s nomináciou.  

Následne sa mali poslanci vyjadriť k svojmu členstvu v redakčnej rade, pričom sa zapojil len Ing. Matúš Harmaňoš, ktorý 

navrhol všetkých poslancov a vyslovil snahu prispôsobiť sa zaneprázdnenosti MVDr. Pavla Čecha. 

Starosta dal priestor aj občanom, pričom p. Džatko sa vyjadril v tom zmysle, že má vedomosť, že o členstvo v redakčnej 

rade prejavil záujem p. Valentovič a upriamil pozornosť na jeho vzdelanie a skúsenosti.  
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  volí 

za členov redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač: 

a) z radov poslancov:  

Stanislava Babica, Pavla Čecha, Veroniku Hagovskú, Matúša Harmaňoša, Petronelu Klačanskú, Radoslava 

Olekšáka, Martinu Ondrišovú; 

b) z radov zástupcov obyvateľov mestskej časti Bratislava – Lamač: 

Marínu Gorghetto, Slavomíru Šubrtovú 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 7 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 13 Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2019, B. o poskytovaní 

opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018, C. o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 

platnej od 01.03.2019) 

 

A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2019 

 

Starosta umožnil vyjadriť sa prítomným príslušníkom mestskej polície, ktorí nemali k svojej činnosti resp. situačnej správe 

žiadne doplnenie.  

 

Bez diskusie.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

A.  berie na vedomie 

informatívnu správu o situačnej správe mestskej polície za mesiace január a február 2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

B.  o poskytovaní opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018 

 

Starosta udelil slovo prednostke, ktorá uviedla, že mestská časť poskytuje v rámci svojich služieb aj opatrovateľskú službu, 

a to v zmysle zákona o sociálnych službách. Správa je vypracovaná a predkladaná na zasadnutie MZ každý štvrťrok. Úhrada 

za jednu hodinu poskytovania opatrovateľskej služby predstavuje v zmysle platného VZN sumu 2,05 EUR pre všetky stupne 

odkázanosti. MČ disponuje ôsmimi opatrovateľkami, pričom počet klientov je 37. MČ poskytuje v rámci opatrovateľskej 

služby aj rozvoz obedov, ktorý sa vykonáva špeciálnym vozidlom, ktoré sa podarilo mestskej časti získať v rámci dotácie zo 

strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017. Spomenula vypracovávanie posudkov a priebežné 

posudzovanie žiadostí.  

 

Bez diskusie.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby za 2. polrok 2018 

- bez pripomienok 
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

C. o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač platnej od 01.03.2019 

 

Starosta na úvod spomenul, že organizačná štruktúra je platná od 01.03.2019 a odovzdal slovo prednostke, ktorá sa 

vyjadrila, že nová organizačná štruktúra zmenila zásadným spôsobom celé fungovanie organizácie, pričom ambíciou tejto 

organizačnej štruktúry je zmodernizovať poskytovanie služieb a zdynamizovať proces riešenia agendy jednotlivých oblastí 

a tiež úloh, ktoré samospráva rieši. Opísala hierarchické usporiadanie: oddelenie (vedúci oddelenia) – samostatný referát 

(vedúci referátu) alebo referát (referent). Cieľom je zavedenie kontrolného mechanizmu plnenia úloh vedením MÚ alebo 

MZ. Ďalej sa vyjadrila k poskytovaniu informácií smerom k občanom, a z toho dôvodu bol zavedený model klientskeho 

centra, ktorého cieľom je rýchlejšie a na odbornej úrovni zabezpečiť obslužné činnosti smerom ku klientovi aj 

k zamestnancom. V rámci klientskeho centra sú poskytované služby podateľne, správy registratúry, ohlasovne pobytu, 

overovanie listín a podpisov a parkovacia politika. Prednostka ďalej upriamila pozornosť na novovzniknuté referáty 

samostatný referát GIS a projektového riadenia a stredisko služieb školám, školským a predškolským zariadeniam, ktoré by 

malo byť podporou pre predškolské a školské zariadenia na území mestskej časti. MČ sa plánuje zamerať aj na komunikačnú 

stratégiu MČ a z tohto dôvodu bol uvedený do prevádzky referát komunikácie a marketingu, ktorý by mal prezentovať prácu 

MÚ a MČ ako aj aktívnych dobrovoľníkov. Ku koncu dodala, že sa MČ plánuje zaoberať vizuálnou podobou webovej 

stránky ako aj zvýšiť aktivitu na sociálnych sieťach a organizačná štruktúra reflektuje na podnety občanov a na schválené 

volebné priority.     

Starosta sa následne vyjadril ku GIS (geografický informačný systém) a prechod na zmeny v rámci školstva (stredisko 

služieb školám, školským a predškolským zariadeniam). 

 

Bez diskusie.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač platnej od 01.03.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

Poslanci hlasovali o uzneseniach spolu v rámci jedného bodu (13), pričom pred hlasovaním odišiel poslanec Mgr. Ing. 

Radoslav Olekšák.  

 

Starosta predradil bod č. 15 pred bod č. 14. 

 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov 

 

Ing. Matúš Harmaňoš: 

- v mene všetkých poslancov z klubu Lepší Lamač požiadal o zoznam nevyriešených sťažností, ktoré občania od 1.1.2018 

podali a doteraz im nebola zaslaná odpoveď, resp. sťažnosť nebola postúpená zodpovednej osobe 

- v mene všetkých poslancov z klubu Lepší Lamač požiadal o zoznam reklamných plôch (outdoorových – billboardov a pod.) 

s informáciou na akom pozemku sú tieto reklamné plochy umiestnené (číslo parcely, budova a i.) a údaj o vlastníckom 

vzťahu k tomuto pozemku/budove 

 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.: 

- požiadala o uvádzanie celých dokumentov – uznesení, VZN a pod. nielen ich zmeny  
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- požiadala o zverejňovanie dokumentov na webovej stránke v elektronicky čitateľných verziách, t.j. vo vygenerovaných pdf, 

poprípadne vo worde, nie skeny  

 

Starosta interpelácie vzal na vedomie.  

 

 

K bodu 14 – Rôzne 

 

Starosta bod otvoril, pričom záujem vyjadriť sa prejavili dvaja poslanci: 

 

MVDr. Pavol Čech - poďakovanie za organizačnú štruktúru 

   - sťažnosť ohľadne nedoriešeného obvodného lekára  

   - požiadal, aby materiály, ktoré budú predmetom rokovania stavebnej komisie a majú  

   dopad aj na životné prostredie, boli predkladané aj do komisie zaoberajúcou sa  

   životným prostredím 

   - partnerské spolupráce 

   - výrub stromov 

   - vysávač na psie exkrementy 

   - parkovací dom 

   - manuál všetkých prevádzok a podpora lokálnych služieb 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. - zdravotné stredisko – otvorená téma s presahom na komisiu sociálnych vecí 

   - lokálne služby 

 

 

Prijaté uznesenia v rámci bodu Rôzne: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. ruší  

uznesenie č. 3/2018/VIII z ustanovujúceho zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 

10.12.2018 k zriadeniu komisií, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov a podpredsedov komisií – v časti C1., ktorou sa 

určuje náplň práce Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. určuje  

náplň práce Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby, a to: 

a)  kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných mestskou časťou ako aj 

právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti, 

b)  zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy 

a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov, 

c)  vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného majetku zvereného do správy 

mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku, 

d)  zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam, 

e)  vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy a realizácie dopravných 

stavieb na území mestskej časti 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 
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Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. ruší  

uznesenie č. 3/2018/VIII z ustanovujúceho zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 

10.12.2018 k zriadeniu komisií, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov a podpredsedov komisií - časti D1., ktorou sa 

určuje náplň práce Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie 

- bez pripomienok  
 
Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. určuje  

náplň práce Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie, a to: 

 

a)  tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie s odpadmi, využitie verejných 

priestranstiev, nelegálne skládky); 

b)  plánovanie úprav a výrubov drevín a výsadba náhradných drevín; 

c)  návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti; 

d)  podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania; 

e)  návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, zriaďovanie/prehodnocovanie 

existujúcich verejných venčovísk; 

f)  vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny; 

g)  vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie 

verejných priestranstiev; 

h)  tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti 

zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na 

území mestskej časti; 

i)  vyjadruje sa k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v mestskej časti s ohľadom na 

životné prostredie 

- bez pripomienok  

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada  

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač o predloženie návrhu plánu kultúrnych akcií a podujatí na 1. polrok 2019 a 

prehľad plánovaných akcií a podujatí na 2. polrok 2019 na ďalšom zasadnutí Komisie školstva, kultúry a športu 

a o informovanie o týchto plánoch na ďalšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

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

Proti: 0 
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Zdržal sa: 1- Martina Ondrišová, MSc.  

Nehlasoval: 1- MVDr. Pavol Čech 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada  

zápisnice zo zasadnutí komisií predkladať predsedom komisií na kontrolu a podpis do 3 pracovných dní odo dňa konania 

komisie a po podpise ich zverejňovať do jedného pracovného dňa na webovom sídle MČ Lamač. Zápisnice z komisií 

žiadame vyhotovovať aj s menným zoznamom prítomných členov, ospravedlnených členov a neospravedlnených členov 

komisie 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  

 

A. žiada 

kontrolóra MČ Lamač o výkaz činností od 15.12.2018. Žiadam o informáciu, kedy bol naposledy predložený obecnému 

zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

Za: 6 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Ing. Veronika Hagovská,, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., 

MVDr. Pavol Čech, Martina Ondrišová, MSc. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1- Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Ospravedlnení: 0 

 

Ďalej sa do bodu rôzne prihlásili nasledovní občania: 

 

p. Magdolen:  - riešenie sťažností na nečinnosť 

   - stavba bytového domu na ul. Vrančovičova 1 

 

p. Popelková  - Zlatá hora 

   - prístupová cesta 

   - ul. Vrančovičova 1 – kolaudačné rozhodnutie 

    

 

p. Marková  - City TV BA – neodvysielanie záznamu MZ 

   - Lamačan č. 3 – problém s doručovaním 

   - neuskutočnenie akcie k príležitosti MDŽ 

 

p. Lopašovský  - susedský spor 

 

p. Boskovičová  - ul. Záhrady 

   - prístupová cesta 

 

p. Džatko  - absencia životopisov členov komisií na webstránke 

   - komisia Starolamačanov kvôli pozemkom v lokalite Zečák 

 

p. Foltán - skrášľovanie Lamača vo voľnom čase – ocenenie prístup zamestnanca MČ (člena pracovnej 

čaty) p. Kraloviča 
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   - Obchodný dom Lamač – parkovanie a funkcia budovy 

 

p. Vidošovič  - apel na spolupráca starostu a poslancov 

 

 

 

K bodu 16 - Záver 
 

Starosta sa poďakoval poslancom za spoluprácu, verejnosti za účasť a pracovníkom MÚ za prípravu rokovania ako aj 

podkladov. Následne ukončil rokovanie MZ.  
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•  •  • 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

Mgr. Stanislav Babic, PhD. v. r. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                     .................................................... 

    

 

 

 

Ing. Veronika Hagovská 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 

 

 

 


