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Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Lamač 
Zápisnica 

20.06.2019 

 

 

 

Prítomní: 6 –  Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Matúš Harmaňoš, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Ing. Veronika Hagovská, 

Martina Ondrišová MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

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

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

Ospravedlnení: MVDr. Pavol Čech 

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 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných k 20.06.2019 

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

6. Návrh na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2018 

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. Návrh Štatútu sociálnych a pohotovostných bytov v mestskej časti Bratislava - Lamač 

9. Návrh schémy participatívneho rozpočtu  

10. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k VZN o prevádzkovaní 

hazardných hier na území hlavného mesta 

11. ALA s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  – nebytový priestor – Dom služieb Lamač (iná budova), súp. 

č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, pozemok parc. č. 495, k.ú. Lamač, žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme 

pozemku parc. č. 493 o výmere 20 m², zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 654 m², k.ú. Lamač ako dôvod 

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

12. MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a prenájom nebytových priestorov - stavba súp. č 

2735, Zlatohorská ul. č. 18, pozemok parc. č. 919, k.ú. Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

13. OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru - Spoločenské centrum Lamač 

(Nebytový priestor č. 10-80) bytový dom súp. č. 4671, Malokarpatské nám. č. 8, pozemok parc. č. 481/30, k.ú. 

Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

14. Návrh na pridelenie bytu č. 8 na 3. poschodí nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2086, vchod: 

Studenohorská ul. č. 61, pozemok parc. č. 538, 539, k.ú. Lamač  

15. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 5/2014 v I. polroku 

2019 

16. Návrh na odvolanie člena Komisie školstva, kultúry a športu  

17. Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na II. polrok 2019 

18. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (bod bude prerokovaný o 16.00 h.) 

19. Informatívne správy (A. o situačnej správe mestskej polície za mesiac apríl a máj 2019, B. o rekonštrukcii 

Malokarpatského námestia v mestskej časti Bratislava – Lamač, C. o stave príjmov a výdavkov mestskej časti 

Bratislava – Lamač k 31.03.2019) 

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

21. Interpelácie poslancov 

22. Záver 

 

                           

 

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

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

Starosta ako zapisovateľku určil Mgr. Andreu Húškovú. 

 

Starosta navrhol do návrhovej komisie:  Ing. Matúša Harmaňoša, Mgr. Petronelu Klačanskú, PhD.  

Overovatelia zápisnice: Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Ing. Veronika Hagovská  
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Mgr. Stanislav Babic prejavil záujem byť v návrhovej komisii namiesto Ing. Matúša Harmaňoša.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. volí 

za členov návrhovej komisie: 

1. Stanislava Babica 

2. Petronelu Klačanskú  

- bez pripomienok 

       

B. volí  

      za overovateľov zápisnice: 

 1. Veroniku Hagovskú 

 2. Radoslava Olekšáka  

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - MVDr. Pavol Čech 

 

Starosta z dôvodu pracovnej porady prerušil v čase o 13:13 hod. rokovanie MZ a spolu s poslancami a prednostkou MÚ sa z 

rokovacej miestnosti vzdialil. Rokovanie MZ pokračovalo od 13:24 hod. 

 

K bodu 2 - Návrh programu 

 

Starosta sa vyjadril, že obdržal podnety od predkladateľov bodov, poslancov MZ a navrhol zmenu programu. Stiahol z 

rokovania MZ body č. 11 (ALA s.r.o. - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  – nebytový priestor – Dom služieb Lamač (iná 

budova), súp. č. 1128, Malokarpatské nám. č. 7, pozemok parc. č. 495, k.ú. Lamač, žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme 

pozemku parc. č. 493 o výmere 20 m², zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 654 m², k.ú. Lamač ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom) a bod č. 9 (Návrh schémy participatívneho 

rozpočtu). Následne navrhol presun, resp. predradenie jednotlivých bodov za bod 2 (Návrh programu): 

- 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; 

- Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 5/2014 v I. polroku 2019; 

- MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a prenájom nebytových priestorov - stavba súp. č 2735, 

Zlatohorská ul. č. 18, pozemok parc. č. 919, k.ú. Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa; 

- Návrh Štatútu sociálnych a pohotovostných bytov v mestskej časti Bratislava – Lamač. 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. navrhla stiahnuť z rokovania MZ bod č. 18 (Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava – Lamač), resp. doplnenie do programu samostatný bod s názvom Návrh na zrušenie uznesenia k voľbe miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač. Starosta uvedený bod predradil ako bod č. 3 a bod Úvodné slovo starostu 

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

preradil ako bod č. 16. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  
program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v znení pozvánky zo dňa 14.06.2019 

 - s pripomienkami – predradenie rokovania o bodoch  7, 8, 12 a 15 za bod 2, doplnenie nového bodu č. 3 – Návrh na 

zrušenie uznesenia k voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač, stiahnutie bodov 9 a 11 z rokovania 

a primerané prečíslovanie ostatných bodov programu 

 

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

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 - MVDr. Pavol Čech 
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Starosta požiadal poslancov o hlasovanie ohľadne programu ako celku, t.j. po vykonaných zmenách.  

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 3 -  Návrh na zrušenie uznesenia k voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

Starosta uviedol, že bod je predmetom rokovania MZ v nadväznosti na predchádzajúce uznesenie MZ o voľbe miestneho 

kontrolóra. Do diskusie sa prihlásil Ing. Matúš Harmaňos, ktorý sa vyjadril, že návrh na zrušenie voľby miestneho 

kontrolóra bol z ich strany ako poslancov z dôvodu, že do voľby sa prihlásil nízky počet uchádzačov, konkrétne traja, pričom 

jeden z nich sa v deň konania MZ vzdal. Poslanci navrhli presunúť bod na ďalšie rokovanie MZ a lepšiu propagáciu.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší 

uznesenie č. 49/2019/VIII k návrhu na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač v časti B až 

G 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 4 – 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 uviedol, že vzhľadom na vývoj situácie, rozpočtové výhľady mestskej časti ale aj nadchádzajúce povinnosti a 

potreby vnímajúc nielen súčasné volebné obdobie ale aj budúce potreby a budúcu rozpočtovú optimalizáciu na strane príjmov 

a výdavkov sa otvorila téma zavedenia príspevkov na réžiu ohľadne stravovania pre žiakov, čiastočnú náhradu v MŠ a ŠKD. 

Záujmom mestskej časti je poskytovanie kvalitných služieb, zvyšovanie výdavkov nie je kompenzované na strane príjmov.  

 

Informácie k tomuto bodu poskytnuté zo strany prednostky, ďalej riaditeľky ZŠ - Mgr. Petákovej, riaditeľky MŠ – 

Mgr. Liptákovej, vedúcej oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva – Ing. Szuttorovej, starostu ako aj 

diskusia poslancov na https://www.youtube.com/watch?v=9Tzu9AKV56k v čase od 12:45 do 32:00. 

 

Následne bol bod zo strany starostu stiahnutý z rokovania MZ s tým, že predmetom rokovania MZ bude dňa 

08.08.2019. 

 

  

K bodu 5 - Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 5/2014 v I. 

polroku 2019 
 

Starosta vyjadril snahu MÚ a hlavne poslancov ako aj členov odborných komisií budovať vzťahy na základe spolupráce, 

participatívneho rozpočtu, spoluprácu samosprávy s občianskymi združeniami, a inými subjektami na základe plnenia 

funkcií. Jedná sa o subjekty, ktorým nie je potrebné zo strany MČ venovať ťažiskovú pozornosť a dokáže tak kapacity a 

prostriedky venovať iným oblastiam. Vyjadril snahu taktiež motivovať iné subjekty aby sa zapájali do činností a spolupráce v 

rámci Lamača. Žiadosti žiadateľov boli posúdené odbornými komisiami a následne boli predložené na rokovanie MZ.  

 

Informácie k tomuto bodu poskytnuté zo strany prednostky, starostu ako aj diskusia poslancov a prejavy občanov na 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tzu9AKV56k v čase od 34:30 do 53:30. 
 

Technická prestávka v čase od 14:08 hod. do 14:21 hod. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tzu9AKV56k
https://www.youtube.com/watch?v=9Tzu9AKV56k
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

 

poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 5/2014,  

v  I. polroku 2019 

 

V oblasti športu: 

- ŠK Goju Kai Karate Bratislava                                                    2 500,- EUR 

- Bratislavská šachová akadémie, OZ                                               900,- EUR 

- Športový klub ARGO                                                                    1 000,- EUR 

 

V oblasti kultúry: 

- OZ BS-13/Stoh                                                                             1 000,- EUR 

- Divadlo pod Hájom, o.z.                                                              1 000,- EUR 

 

V sociálnej oblasti: 

- Nádej pre Rozsutec                                                                         270,- EUR 

- Jednota dôchodcov Slovenska – Lamač                                        1 000,- EUR 

- s pripomienkami – žiadatelia, ktorým nebola schválená dotácia, môžu podať žiadosť o jej pridelenie v II. polroku v termíne 

do 31.08.2019  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 6 – MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy a prenájom nebytových priestorov - stavba 

súp. č 2735, Zlatohorská ul. č. 18, pozemok parc. č. 919, k.ú. Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 
 

Starosta uviedol, že situácia predškolských zariadení MČ je nepriaznivá, je potrebné zabezpečiť kapacity pre školský rok 

2019/2020. Aktuálnou témou sú možnosti ako v spolupráci s inými subjektami maximalizovať počet umiestnených detí v 

predškolskom veku do existujúcich zariadení nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ ale aj do iných subjektov a organizácií. 

Starosta odovzdal slovo prednostke ktorá sa vyjadrila, že v súčasnosti využíva predmetné priestory nájomca spol. AGVM, 

s.r.o., ktorému končí nájom k 31.07.2019. Záujem o nebytové priestory prejavili traja záujemcovia, a to MŠ sv. Filipa Neriho, 

Zvonček a Libellus Občianske združenie. Všetky tri žiadosti boli predmetom rokovania komisie školstva, kultúry a športu 

ako aj komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít. 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák odchod v čase od 14:24 hod., príchod v čase o 14:27 hod. 

 

Informácie k tomuto bodu poskytnuté zo strany prednostky, ďalej zástupkyne škôlky Zvonček – p. Szako 

Textorisovej,  riaditeľky MŠ sv. Filipa Neriho – p. Hroncovej, vedúcej oddelenia ekonomiky, ľudských zdrojov a 

školstva – Ing. Szuttorovej, starostu ako aj diskusia poslancov a prejavy občanov na 

https://www.youtube.com/watch?v=o5zPEhEmLuk v čase od 5:10 do 34:00. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 399,20 m² v stavbe nachádzajúcej sa na Zlatohorskej ulici č. 

18, Bratislava, postavenej na pozemku parc. č. 919 o celkovej výmere 6726 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

k. ú. Lamač, obec: Bratislava – m. č. Lamač, okres Bratislava IV, evidencia na liste vlastníctva č. 1638, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor za cenu 5 EUR/m2/rok na dobu určitú do 31.07.2030, ako dôvod hodný osobitného 
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zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: 

Materská škola sv. Filipa Neriho, so sídlom: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava  

- s pripomienkami – súčasťou zmluvných podmienok má byť prednostné prijímanie detí s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava – Lamač a zakotvenie povinnosti nájomcu znášať investície do údržby budovy 

 

B. schvaľuje 

nájom časti nebytového priestoru o výmere 193,2 m2 v stavbe  súp. č. 2735, Zlatohorská 18, Bratislava, postavenej na 

pozemku parc. č. 919, k.ú. Lamač evidencia na liste vlastníctva č. 1638, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor, za cenu 5 EUR/m2/rok na dobu určitú do 31.07.2030, 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: Materská škola sv. Filipa Neriho, so 

sídlom: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava za účelom rozšírenia priestorov Materskej školy sv. Filipa Neriho so sídlom: 

Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava 

- s pripomienkami - súčasťou zmluvných podmienok má byť ustanovenie, v zmysle ktorého má nájomca navýšiť kapacitu 

predškolského zariadenia o 22 detí 

 

C. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ je zaradený do siete cirkevných škôl a školských 

zariadení SR, prevádzkuje zariadenie pre deti predškolského veku,  ktoré poskytuje priaznivú cenu za pobyt dieťaťa, 

organizuje športové a záujmové krúžky pre deti predškolského veku, 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 nájmu; prenechaním časti nebytového priestoru do nájmu žiadateľovi, by sa zároveň zachoval a rozvíjal štandard 

predprimárneho vzdelávania na území mestskej časti 

- bez pripomienok  

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Stanislav Babic, PhD. 

Proti: 1 -  Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Zdržal sa: 0  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

Starosta vyhlásil od 16:45 hod. - 17:00 hod. prestávku.  

 

K bodu 20 – Rôzne 

 

p. Nemček:  
– Zhorínska ul. č. 5 

- žiadosť o organizáciu MHD v Lamači, dopravná situácia konečnej zastávky 

- odpočívadlo pre šoférov - priestor je nevyhovujúci, stiesnený, neúnosnosť, nadmerný hluk, nevhodné autobusy 

- Cesta na Klanec 

Reakcia Ing. Polakoviča – problém v zahustení liniek, viacero spojov, dopravný podnik pripravuje zmenu koncepcie vedenia 

liniek – jedna ťažisková linka, ďalšia ,,vymetacia“, predstavené na jeseň.  

 

p. Hergott:   
– dopravná situácia na konečnej zastávke, špaky, odpadky, parkovisko 

- vjazd do dvora 

 

p. Marková:  
- Spoločenské centrum Lamač – schôdze – obsadenosť Divadlom pod Hájom, zachovanie akcií, kde sa môžu dôchodcovia 

stretávať poslednú stredu v mesiaci 

- anketa – prenosy zo zasadnutia MZ  áno, anketový lístok vložiť do Lamačana 

- Lamačan – neskoré doručenie 

- medzi domami 5,7 a 9,11 – požiadavka na opravu chodníka, 4-5 šikmých schodov, 1 m zábradlia 

Reakcia Mgr. Klačanskej, PhD. – Spoločenské centrum Lamač – s Divadlom pod Hájom nebola uzatvorená zmluva, 

zachovanosť schôdzí, anketový lístok vyplniť v Klientskom centre.  

Reakcia prednostky – Spoločenské centrum Lamač - počas letných mesiacoch v platnosti iný režim užívania. 

 

p. Džatko:   
– komunikácia s občanmi 

- dopravná situácia – konečná zastávka 

-  Starolamačania – schválenie fóra 

- stretnutie s občanmi 

 

p. Križanová: 
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– záhony, pomník, betónová obruba 

- predavač zeleniny na trhovisku 

- kosenie trávy na ul. Heyrovského č. 8 a iných trávnatých plôch 

Reakcia starostu – kosené vtedy, keď to umožnilo počasie, kosilo niekoľko pracovníkov MÚ 

Reakcia Ing. Hagovskej – problematika kosenia predmetom rokovania komisie životného prostredia, návrh opatrení, 

vypracovanie harmonogramu kosenia, kapacity, časová tieseň 

 

 

p. Pastucký: 

– kosenie, dopravná situácia 

 

p. Lopašovský: 
– stavebný úrad – komunikácia 

 

Z poslancov sa vyjadril Mgr. Ing. Olekšák:  

- kosenie 

- postreky proti komárom 

- dopravná situácia – Dúbravka – Karlova ves, Bory mall, kolízie, predmetom každého rokovania MZ ,,Dopravná situácia 

MČ“  – absencia informácií, doprava dynamická, statická 

- stretnutie v Kine Lamač 14.06. - doprava, autobus č. 130, jednosmerná cesta, zákaz vjazdu 

- lekár v zdravotnom stredisku 

- bankomat SLSP 

- Lamačan – cena vydávania, kvalita papiera 

- požiarna zbrojnica 

- kotolňa K-24, nedemolácia, nečinnosť 

- cyklistický štadión riešiť počas leta 

- v auguste – príprava obchodnej verejnej súťaže na parkovací dom 

- kaplnka sv. Rozálie – Ing. Polakovič – vybaviť dotácie 

- odpadkové koše pri Agrobio hubice (KC – BVS), koše na ul. Borinská 

- búranie nemocnice – dopravná situácia – most Valentína Matrku – reakcia starostu – nie je schválený plán 

 

Ing. Hagovská odchod v čase o 16:01 hod., príchod v čase o 16:04 hod. 

 

Ing. Hagovská:      
– dopravná situácia, predmetom rokovania každého MZ  - bod o doprave  

 

Mgr. Ing. Olekšák: 
- požiadavka na rozposielanie pozvánok na rokovania všetkých komisií každému poslancovi. Reakcia prednostky – poslanci 

prostredníctvom emailu obdržali link na pozvánky, materiály zasadnutí jednotlivých komisií 

 

Mgr. Klačanská, PhD.: 
- ZSE – optimalizácia faktúr za elektrinu, možná úspora 300,- EUR mesačne?? Reakcia prednostky – pracovníci MÚ 

preveria 

- vysúťaženie ZSE – dodávka do jednotlivých objektov, neprišlo k uzavretiu zmluvy - dôvod. Reakcia prednostky – 

poskytne stanovisko. 

 

 

Následne poslanci MZ pristúpili k prijatiu nasledovných uznesení: 

 

Mgr. Ing. Olekšák navrhol uznesenie časť A. a zo strany Ing. Hagovskej bolo navrhnuté uznesenie v časti B.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. žiada 

starostu predkladať materiál dopravná situácia v m. č. Lamač na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva 

- bez pripomienok 

 

B. žiada 

o zaradenie bodu alebo začlenenie do bodu rôzne aj výstupy z komisií – stručný prehľad diania v komisiách 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

Uznesenie navrhnuté zo strany Ing. Harmaňoša: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie Ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky 

Kaplnky sv. Rozálie“ 

- bez pripomienok 

 

B. ukladá 

starostovi zabezpečiť v súlade s § 17 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán zóny pre územie OP NKP Kaplnky sv. Rozálie“ v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti 

o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu, v súlade so záväznou časťou Územného plánu hlavného mesta 

SR Bratislavy v záujme zvýšenia kvality prostredia a zabezpečenia pamiatkovej ochrany NKP Kaplnky sv. Rozálie 

- bez pripomienok  

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Martina Ondrišová, MSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 0 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

Martina Ondrišová, Msc . odchod v čase o 15:22 hod.  

Mgr. Petronela Klačanská odchod v čase o 15:41 hod. a príchod v čase o 15:46 hod. 

 

Starosta ku koncu tohto bodu dodal, že podnety sú zaznamenávané, rokovania odborných komisií sú verejne prístupné, 

pričom spravidla v pondelok v čase o 17:00 hod. pred zasadnutím MZ sa uskutočňuje verejne prístupné stretnutie starostu, 

poslancov MZ s občanmi. 

 

K bodu 7 – Návrh Štatútu sociálnych a pohotovostných bytov v mestskej časti Bratislava - Lamač 

 

Starosta uviedol, že je vyčlenený z bytového fondu MČ pohotovostný byt a sociálny byt, ktorý bol vyčlenený za účelom 

pomoci v sociálnej situácii. Štatútom sa menia kompetenčné vymedzenia. Starosta odovzdal slovo Mgr. Pénzešovi, ktorý sa 

vyjadril, že v oboch prípadoch sa jedná o procesné zmeny a to, že v prípade nájmu do 4 mesiacov je oprávnený o pridelení 

bytu rozhodnúť starosta a ak dlhšie, tak komisia bezpečnosti, resp. táto komisia žiadosť posúdi a následne o nej rozhodne 

MZ. Starosta dodal, že pridelenie sa netýka len obyvateľov MČ ale v odôvodnených prípadoch aj obyvateľov iných MČ.   

 

Ing. Hagovská počas diskusie poslancov predniesla pripomienky k bodu C, o ktorých sa v rámci uznesenia ako celku aj 

hlasovalo. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. ruší 

uznesenie č. 58/2016/VII zo dňa 19.05.2016 v časti B 

- bez pripomienok  

 

B. súhlasí,  

aby starosta MČ Lamač vyčlenil byt č. 8 na 3. poschodí nachádzajúci sa v bytovom dome   súp. č. 2086, vchod: 

Studenohorská ul. č. 61, k. ú.: Lamač, parc. č. 538, 539, LV    č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m², vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Lamač na riešenie problémov bývania osobitných 

sociálnych skupín obyvateľov mestskej časti v zmysle § 6 ods. 2 VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2006 o nájme 

bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie  

- bez pripomienok  

 

C. berie na vedomie  
Štatút pohotovostných a sociálnych bytov, ktorými sú byt č. 10 na Studenohorskej ulici č. 61 v Bratislave (pohotovostný byt)  

a byt č. 8 na Studenohorskej ulici č. 61 v Bratislave (sociálny byt)  
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- s pripomienkami – žiadam k prizvaniu o rozhodovaní pri pridelení bytu na max. 4 mesiace podľa čl. 1 bod 9 Štatútu soc. 

a poh. bytov v MČ Lamač s predsedom resp. podpredsedom komisie KBVPaSV a následne bezodkladné informovanie 

KBVPaSV 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.  

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 8 - Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač platných 

k 20.06.2019 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že materiál obsahuje prijaté uznesenia za rok 2019 a 2014 – 2018, ktoré 

aj po prijatí uznesenia zostávajú platné. 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač platných k 20.06.2019 

- bez pripomienok 

 

B. berie na vedomie 

splnené uznesenia č. 173/2014/VII v časti B a C, 3/2018/VII v časti H2, 78/2018/VII v časti A, A1 a A2, 106/2018/VII, 

1/2019/VIII, 2/2019/VIII, 3/2019/VIII v časti B, 4/2019/VIII, 5/2019/VIII, 6/2019/VIII, 7/2019/VIII, 8/2019/VIII, 

9/2019/VIII, 10/2019/VIII, 11/2019/VIII, 12/2019/VIII, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 

17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 19/2019/VIII, 20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 

27/2019/VIII, 28/2019/VIII, 29/2019/VIII, 30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 33/2019/VIII, 34/2019/VII, 

37/2019/VII, 38/2019/VII, 39/2019/VII, 40/2019/VII, 41/2019/VII, 42/2019/VII v časti C, 43/2019/VII, 44/2019/VII, 

45/2019/VII, 46/2019/VII, 47/2019/VII v časti A, 48/2019/VII, 49/2019/VII, 50/2019/VII, 51/2019/VII, 52/2019/VII, 

53/2019/VII, 54/2019/VII, 55/2019/VII  

- bez pripomienok 

 

C. vyraďuje zo sledovania  

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

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

11/2019/VIII, 12/2019/VIII, 13/2019/VIII, 14/2019/VIII, 15/2019/VIII, 16/2019/VIII, 17/2019/VIII, 18/2019/VIII, 

19/2019/VIII, 20/2019/VIII, 21/2019/VIII, 24/2019/VIII v časti A, 25/2019/VIII, 26/2019/VIII, 27/2019/VIII, 28/2019/VIII, 

29/2019/VIII, 30/2019/VIII, 31/2019/VIII, 32/2019/VIII, 33/2019/VIII, 34/2019/VIII, 37/2019/VIII, 38/2019/VIII, 

39/2019/VIII, 40/2019/VIII, 41/2019/VIII, 42/2019/VIII v časti C, 43/2019/VIII, 44/2019/VIII, 45/2019/VIII, 46/2019/VIII, 

47/2019/VIII v časti A, 48/2019/VIII, 49/2019/VIII, 50/2019/VIII, 51/2019/VIII, 52/2019/VIII, 53/2019/VIII, 54/2019/VIII, 

55/2019/VIII  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

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

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 9 – Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019  

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že plán reflektuje na schválený rozpočet v roku 2019 a prognózy rokov 

2020 a 2021. Prílohy obsahuje tabuľku s vyšpecifikovanými aktivitami, ktoré majú dopad na rozpočet, pričom sa jedná o 

väčšie investičné akcie.  

 



9 9 

Diskusia poslancov na https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M od 3:48 do 4:40. 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

stav rozpracovanosti Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 10 – Návrh na schválenie záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Lamač za rok 2018 

 

Starosta sa na úvod vyjadril, že čo sa týka záverov rozpočtu nakumulovaných súm navyšovania rezervného fondu, tak nie sú 

zanedbateľné. Spoločnou prioritou je riešiť ZŠ, príprava na túto akciu je nosným výdavkom tohto volebného obdobia. Ďalším 

zdrojom bude poplatok za rozvoj, pričom po odvode financií hl. mestu SR Bratislava je možné vytvoriť účelový fond aby 

prostriedky smerovali na kapitálový výdavok takejto povahy. Je potrebná príprava zodpovednej projektovej dokumentácie a 

časového záberu realizácie tejto významnej investície. Prednostka uviedla, že predložený záverečný účet je v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Informácie k tomuto bodu poskytnuté zo strany prednostky ako aj diskusia poslancov, vyjadrenie starostu a JUDr. 

Šrobára na https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M v čase od 7:10 do 11:33. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mestskej časti za rok 2018 

- bez pripomienok 

 

B. schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie MČ Bratislava – Lamač: bez výhrad 

2. záverečný účet za rok 2018: bez výhrad 

 

Rozpis rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

Bežné príjmy spolu                                                                                        3 670 340,05 EUR 

Bežné výdavky spolu                                                                                     3 150 952,47 EUR 

Kapitálové príjmy spolu                                                                                         60 378,58 EUR 

Kapitálové výdavky spolu                                                                                      336 684,23 EUR 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                                                            243 081,93 EUR 

Vylúčenie z prebytku (nevyčerpané účel. fin. prostriedky za rok 2018)                39 521,46 EUR 

Výsledok hospodárenia                                                                                         203 560,47 EUR 

- bez pripomienok 

 

3. vykázaný prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 203 560,47 EUR zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijať do rezervného fondu 

- bez pripomienok 

 

4. zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018 v sume 323 166,41 EUR prijať do rezervného fondu 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M
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Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 12 – Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k VZN 

o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta 

 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Pénzešovi, ktorý uviedol, že MČ bola zo strany primátora hl. mesta SR Bratislavy požiadaná 

o stanovisko k návrhu VZN vypracovaného v zmysle zákona o hazardných hrách v platnom znení, ktorého predmetom je 

stanovenie podmienok umiestňovania herní na území hlavného mesta a MČ. Ku koncu Mgr. Pénzeš dodal, že návrh VZN 

bol predmetom rokovania komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít, ktorá ho zobrala na vedomie. 

 

Diskusia poslancov ako aj vyjadrenie Mgr. Pénzeša na https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M v čase od 

14:35 do 15:40. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. súhlasí 

s návrhom Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení, v akom bol 

doručený mestskej časti Bratislava – Lamač listom primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla zo dňa 

15.05.2019 

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

 

K bodu 14 – OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o krátkodobý nájom nebytového priestoru - Spoločenské centrum 

Lamač (Nebytový priestor č. 10-80) bytový dom súp. č. 4671, Malokarpatské nám. č. 8, pozemok parc. č. 481/30, k.ú. 

Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá uviedla, že sa jedná o návrh na realizáciu letného tábora v dňoch 26., 27., 28. a 

30. augusta, ktorý by mal byť v Spoločenskom centre Lamač. Žiadateľ požiadal o nájom priestorov a súčasne o stanovenie 

symbolického nájomného. Štandardne je jeden deň definovaný za sumu 6,- EUR, pričom osobitný zreteľ bol zverejnený. Ku 

koncu prednostka dodala, že je možné pristúpiť k inej sume. Jedná sa o jednorazovú, t.j. celkovú sumu.  

 

Diskusia poslancov  na https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M v čase od 18:20 do 19:35. 
 

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 organizovania letného divadelného tábora pre 

deti v dňoch 26., 27., 28., 30.08. 2019 v čase od 08.30 hod. do 16.30 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 1,- EUR za celú dobu nájmu žiadateľovi: Občianske združenie Divadlo pod Hájom, Cesta na Klanec 4, 

841 03 Bratislava  

- bez pripomienok 

 

B. konštatuje,  

že dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že nájomca 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, Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD., Mgr. 

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 15 - Návrh na pridelenie bytu č. 8 na 3. poschodí nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 2086, vchod: 

Studenohorská ul. č. 61, pozemok parc. č. 538, 539, k.ú. Lamač  
 

Starosta sa vyjadril, že v zmysle schváleného nového štatútu o pohotovostných a sociálnych bytoch, je možné bod 

prerokovať a súčasne vyhlásil, že so štatútom sa stotožňuje a uznesenie o štatúte podpíše. Predkladaný materiál je výstupom z 

komisie bezpečnosti a sociálnych vecí.  

 

Diskusia poslancov na https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M od 22:35 do 24:20. 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

pridelenie 1-izbového sociálneho bytu č. 8 nachádzajúceho sa  na 3. poschodí bytového domu na Studenohorskej ul. č. 61  

v Bratislave v súlade s platnými Zásadami nájmu bytov v mestskej časti Bratislava – Lamač a Štatútom pohotovostných 

a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač žiadateľovi Ivete Bilčíkovej na dobu určitú do 30.06.2020 

- bez pripomienok  

 

B. žiada 

starostu mestskej časti Bratislava – Lamač uzatvoriť s uvedeným žiadateľom nájomnú zmluvu k predmetnému bytu 

- bez pripomienok  

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.  

 

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

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 16 - Návrh na odvolanie člena Komisie školstva, kultúry a športu  
 

Starosta uviedol, že keďže sa člen komisie vzdal sa funkcie do ktorej bol volený, tak procedurálne musí byť aj odvolaný. 

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  odvoláva    

z funkcie člena Komisie školstva, kultúry a športu pri MZ MČ Bratislava – Lamač Tomáša Neumeistera, trvale bytom 

Malokarpatské námestie 3, 841 03 Bratislava.  

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  

 

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

Ing. Radoslav Olekšák   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 1 -  Martina Ondrišová, MSc. 

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 17 - Úvodné slovo starostu o prebiehajúcich aktivitách starostu mestskej časti Bratislava – Lamač 

a Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

Starosta sa vyjadril k nasledovnému: 

 

Dopravná situácia: 

- detailnejšia informovanosť 

https://www.youtube.com/watch?v=tuwk7f4hn9M
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– zamedzenie tranzitu vozidiel prichádzajúcich zo smeru Záhorská Bystrica – zóna Zečák a ďalšie lokality, osadenie 

dopravného značenia – poslanci budú informovaní 

- rekonštrukcia električkovej trate – letné prázdniny, september, opatrenia zo strany MČ – bude predmetom rokovania na 

príslušnej komisii 

- zmena označenia prednosti v jazde na D2 zo železničnej stanice Lamač – účinky vyhodnocované priebežne. 

 

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Ing. Olekšák – lekár v zdravotnom stredisku. Starosta zareagoval, že súčasná ambulancia 

všeobecného lekára má veľa pacientov, jej rozšírenie umožní prijať niekoľko stoviek pacientov, ktorí môžu byť klientmi tejto 

ambulancie. Mgr. Klačanská, PhD. reagovala, aby sa zverejneniu informácií o absencii lekára venovala zvýšená pozornosť, 

pretože aj pri prezentácii voľnej ambulancie na celoslovenskom zraze lekárov nikto aj napriek výhodným podmienkam 

neprejavil o možnosti vykonávania lekárskej činnosti záujem.   

 

Mgr. Ing. Olekšák sa dotazoval, či dopravné záležitosti boli prerokované v príslušnej komisii, na čo predseda dopravnej 

komisie Ing. Harmaňoš odpovedal, že nie a starosta zareagoval, že sa jedná o testovanie, nebol to návrh zo strany komisie a 

teda nezaujala ani stanovisko.  

 

 

Rekonštrukcia ZŠ: 

- dodávateľom prác - spol. Fagus sk, s.r.o. na základe výberu dodávateľa do 5 000,- EUR, rámcová zmluva 

- zadefinované úkony, riešenie kritického stavu, projektová dokumentácia formou objednávky, preverenie spoločnosti, 

referencie z okolitých MČ, interný prieskum 

- po odsúhlasení štúdie – výber dodávateľa projektovej dokumentácie. 

 

Mgr. Klačanská, PhD. sa informovala o dvoch štúdiách, na čo prednostka odpovedala, že prvá rieši kritický stav, t.j. 

rozšírenie o 2 triedy pre školský rok 2019/2020. Druhá – možnosti rozšírenia ZŠ. Momentálne je objednaná projektová 

dokumentácia na prvú časť. Termín dodania – v pondelok dňa 24.06.2019. Následne bude prebiehať výber zhotoviteľa. 

Termín realizácia - do 3. augustového týždňa (podľa podmienok). Sú potrebné stavebné úpravy a obstaranie zariadenia 

učební.  

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák odchod v čase o 17:50 hod. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

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

časti Bratislava - Lamač  

- bez pripomienok 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať.  

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 -  Martina Ondrišová, Msc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 18 - Harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na II. polrok 2019 

 

Starosta uviedol, že termíny sú navrhované vzhľadom na reálne témy a predpokladané termíny rokovania odborných 

komisií.  

Do diskusie sa prihlásil Ing. Harmaňoš ohľadne úpravy októbrového termínu. Poslanci sa dohodli na termíne 05.11.2019. 

Mgr. Klačanská, PhD. predniesla pripomienku k uzneseniu týkajúcu sa spracovania kamerového záznamu zo zasadnutí MZ 

(vzhľadom na nedostatočnú kvalitu) so spoločnosťou TV BA.   

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na II. polrok 2019: 08.08.2019, 

19.09.2019, 05.11.2019, 19.12.2019 

- s pripomienkami – žiadam o zabezpečenie záznamov MZ MČ Lamač so spol. TV BA v období august – dec. 2019 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie.  
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Za: 3 - Mgr. Stanislav Babic, PhD., Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 - Ing. Matúš Harmaňoš  

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 -  Martina Ondrišová, Msc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 19 - Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač (bod bude prerokovaný o 16.00 h.) 

 

V nadväznosti na bod č. 3 sa starosta sa vyjadril, že vyhlásenie voľby kontrolóra bude predmetom rokovania najbližšieho 

zasadnutia MZ.  

Do diskusie sa zapojil Ing. Harmaňoš s požiadavkou účinnejšej propagácie voľby kontrolóra.  

 

Bez uznesenia. 

 

K bodu 20 A – Informatívna správa o situačnej správe mestskej polície za mesiac apríl a máj 2019 

Bez úvodného slova starostu. 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov.   

 

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 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 -  Martina Ondrišová, Msc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

 

K bodu 20 B – Informatívna správa o o rekonštrukcii Malokarpatského námestia v mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

Starosta odovzdal slovo Ing. arch. Rajeckej, ktorá uviedla, že bol spracovaný a predložený komplexný materiál, ktorý 

obsahuje všetky projektové dokumentácie, realizačné fázy, presné financovanie a rozpočet, faktúry s podrobným rozpočtom. 

Taktiež sa vyjadrila, že je nedoriešená stredná časť námestia, súvisiaci materiál bol predmetom rokovaní príslušných 

odborných komisií a predložený poslancom.  

 

Do diskusie sa zapojila Ing. Hagovská, ktorá sa informovala o sadových úpravách a navrhla umiestniť mobilný 

bezpečnostný prvok, na čo jej Ing. arch. Rajecká odpovedala, že vizualizácia ešte nebola upravená. Na časové hľadisko 

umiestnenia bezpečnostných prvkov starosta reagoval, že otázky budú zodpovedané po zasadnutí príslušnej komisie. Ak 

všetko bude v poriadku, je možné pristúpiť k realizácii.  

 

Ďalej sa vyjadrila Mgr. Klačanská, PhD. a to v súvislosti s bezpečnosťou fontány, zabezpečenia protišmykovej úpravy, 

nakoľko sa povrch šmýka aj za suchého stavu. Ing. arch. Rajecká reagovala, že fontána je projektovaná tak, aby pretekala a 

nie je to brodisko. Pre deti sú určené trysky. Povrch je kvalitná dlažba, vymeniť ju by stálo ďalšie financie, pričom ako celok 

sa jedná o umelecké dielo.  

K téme bezpečnosti sa pridal aj Mgr. Babic, PhD., ktorý sa vyjadril, že rohy dlažby sú ostré, je veľká pravdepodobnosť 

zranenia. Ing. arch. Rajecká reagovala, že bezpečnosť detí je zodpovednosťou rodičov a zopakovala, že sa jedná o umelecké 

dielo. Starosta dodal, že bezpečnosť je možné konzultovať s autorom diela. 

 

Z radu občanov sa prihlásila p. Marková, ktorej bolo udelené slovo a upriamila pozornosť na nefunkčnú vodnú hmlu a 

spýtala sa na možnosť umiestnenia hrantov so zeminou, resp. trávou. Starosta reagoval, že je vybraná vhodná výsadba a v 

prijateľnom čase bude zrealizovaná. Vodná hmla bola dočasne zásobovaná z rozvodu nebytového priestoru, v najbližšom 

čase bude realizované prepojenie a spoločné napojenie oboch fontán z vodovodnej prípojky.  

 

Ing. Harmaňoš sa dotazoval na stav pitnej fontány pri ZŠ na čo Ing. arch. Rajecká reagovala, že pitná fontána je 

nefunkčná, v súčasnosti prebieha výber novej fontány, ľudia ju používajú ako popolník. Mgr. Babic, PhD. doplnil, že cez 

víkend je pri fontáne množstvo špakov a sú plné smetné koše na námestí, na čo Ing. arch. Rajecká odpovedala, že na 

námestí sú umiestnené tri koše na triedený odpad, pričom je možné objednať kôš s popolníkom.  
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Starosta sa taktiež vyjadril k bankomatu VÚB umiestneným v priestoroch MÚ. Dve banky, SLSP a VÚB obdržali ponuku, 

aby svoje bankomaty umiestnili vedľa bankomatu TATRA BANKY, v priestoroch budovy zdravotného strediska.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o rekonštrukcii Malokarpatského námestia v mestskej časti Bratislava – Lamač 

- s pripomienkami 

 

O predloženom návrhu dal starosta hlasovať. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 -  Martina Ondrišová, Msc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

K bodu 20 C – Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač k 31.03.2019 
 

Starosta odovzdal slovo prednostke, ktorá sa vyjadrila, že správa bola predložená na rokovanie komisie financií, legislatívu 

a podnikateľské aktivity. Po optimalizácii a organizačných zmenách je potrebné, aby bol dosiahnutý súlad stavu v rámci 

účtovania s uvedeným termínom.  

 

Do diskusie sa neprihlásil ani jeden z poslancov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač k 31.03.2019 

- bez pripomienok 

 

Starosta požiadal poslancov o hlasovanie. 

 

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

Neprítomní : 2 -  Martina Ondrišová, Msc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák   

Ospravedlnení: 1 -  MVDr. Pavol Čech 

K bodu 21 – Interpelácie poslancov 
 

Ani jeden z poslancov sa v rámci tohto bodu nevyjadril. 

 

K bodu 22 – 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. Veronika Hagovská v. r. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                      

    

 

 

 

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák v. r. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač                                            

 

 

 

 

 

 

•  •  • 

 

   

 

 

Mgr. Michaela Kövári Mrázová v. r.  
prednostka MÚ Bratislava Lamač                               

 

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r.   
starosta MČ Bratislava – Lamač                

 

 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Húšková 

 

 

 


