Konsolidovaná výročná správa
Mestskej časti Bratislava - Lamač
za rok 2019
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1. Úvodné slovo starostu
V súčasnom období žijeme časy, kedy zo všetkého
najviac potrebujeme konať zodpovedne a disciplinovane,
správať sa ohľaduplne k ostatným a v neposlednom rade
si po celý čas udržiavať najmä racionálny nadhľad.
Preventívne opatrenia pred prípadnou nákazou súvisiacou
s ochorením Covid-19 nás nútia v mnohom improvizovať
a naplno odhaľujú naše slabé miesta. Väčšina z nás
musela zmeniť doterajší spôsob života, zmenil sa chod
našich úradov a zvykáme si na rozsiahle obmedzenia.
Mnohí si uvedomujeme závažnosť hroziacich rizík
a každodenne sa učíme zvládať nové situácie do ktorých
sa dostávame. Myslíme na to, že akákoľvek prípadná
ľahkovážnosť v prístupe k odporúčaniam alebo ich
ignorovanie môžu do značnej miery ohroziť nás všetkých.
Predkladaná výročná správa je však poohliadnutím sa za
rokom 2019, ktorý nebol poznačený pandémiou
koronavírusu a bol zároveň prvým uceleným rokom
aktuálneho 8. komunálneho volebného obdobia.
Z hľadiska projektových zámerov bol poznamenaný, najmä spočiatku, dobiehaním aktivít
predchádzajúceho volebného obdobia - rekonštrukciou časti Malokarpatského námestia
a ukončením realizácie viacúčelového ihriska na Borinskej ulici.
Z najvýraznejších investičných aktivít započatých pod novým vedením mestskej časti možno
zacieliť pozornosť predovšetkým na komplexnú výmenu hlavných rozvodov vody v objekte
materskej školy, ako aj rekonštrukciu vnútorných priestorov základnej školy umožňujúcu
perspektívne rozšírenie jej kapacít o dve nové triedy. Významnou z hľadiska investícií do
softvérového vybavenia bol nákup infraštruktúry na efektívne spracovanie dát do podoby
užitočných informácií v rámci geografických informačných systémov, ktorý dnes okrem iného
umožňuje mestskej časti sofistikovane spravovať vlastnú parkovaciu politiku a zdieľať
výsledky s ostatnými používateľmi. V oblasti manažmentu procesov sa zmeny prejavili
v novom nastavení miestneho úradu, pričom hlavným nástrojom prenosu zodpovednosti za
prebiehajúce aktivity sa stalo vytvorenie nových ucelených organizačných útvarov
s príslušnými vedúcimi zamestnancami.
Ak som v úvode hovoril o disciplíne a zodpovednosti, ktoré sú základom pre úspech v boji
s medicínskym nepriateľom, oba spomínané prístupy sú nevyhnutné aj pri správe verejných
financií, ktorých rozumné nasmerovanie v konečnom dôsledku prináša obyvateľom našej
mestskej časti lepší pocit zo života a spoločných verejných priestorov. Mnohé z vízií a riešení
vrátane vynakladaného úsilia zamestnancami miestneho úradu, sú možné vďaka podnetom a
iniciatíve poslancov miestneho zastupiteľstva a mnohým obyvateľom mestskej časti
prinášajúcim konštruktívne návrhy. Práve preto patrí moje poďakovanie všetkým, ktorí menia
našu mestskú časť na skutočne príjemné miesto pre život.

Lukáš Baňacký
starosta Lamača

4

2. Identifikačné údaje
Názov: Mestská časť Bratislava - Lamač
Sídlo: Malokarpatské námestie č. 9
IČO: 00603414
Štatutárny orgán mestskej časti: Ing. Lukáš Baňacký
Telefón: +421 2 64 78 15 81
Mail: starosta@lamac.sk
Webová stránka: www.lamac.sk

3. Organizačná štruktúra a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta:

Ing. Lukáš Baňacký

Zástupca starostu:

Mgr. Petronela Klačanská PhD. od 4.4.2019

Prednostka úradu:

Mgr. Michaela Kővári Mrázová

Hlavný kontrolór:

Ing. Juraj Šterbatý do 2.5.2019
Ing. Andrej Bachar od 1.10.2019

Miestne zastupiteľstvo:

Mgr. Stanislav Babic PhD.
MVDr. Pavol Čech
Ing. Veronika Hagovská
Ing. Matúš Harmaňoš
Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Mgr., Ing. Radoslav Olekšák
MSc. Martina Ondrišová

Komisie (zdroj: www.lamac.sk):
Komisia pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity:
Predseda:
Petronela Klačanská - poslanec
Podpredseda:
Martina Ondrišová - poslanec
Členovia:
Beata Baláž Siváková
Anna Habdáková
Mária Horecká
Ján Mazák
Radoslav Olekšák - poslanec
Zuzana Piovarčiová
Petra Urbanová
Oľga Vlasková
Tajomník:
Hana Ifková – zamestnanec mestskej časti
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Komisia dopravy, územného rozvoja a výstavby:
Predseda:
Matúš Harmaňoš - poslanec
Podpredseda:
Stanislav Babic - poslanec
Členovia:
Martin Bugáň
Štefan Harmaňoš
Eva Jíchová
Valentín Magdolen
Peter Mikoláš
Igor Polakovič – poslanec MsZ hl. Mesta SR Bratislavy
Marko Polakovič
Branislav Selčan
Tajomník:
Magdaléna Hammerová – zamestnanec mestskej časti
Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie:
Predseda:
Veronika Hagovská - poslanec
Podpredseda:
Pavol Čech - poslanec
Členovia:
Elena Černá
Veronika Danevová
Matúš Kniez
Ján Kolár
Andrea Neumeisterová
Stanislava Polakovičová
Annamarie Velič
Andrej Petríček
Martin Bacigal
Tajomník:
Marek Poláš – zamestnanec mestskej časti
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí:
Predseda:
Stanislav Babic - poslanec
Podpredseda:
Veronika Hagovksá – poslanec
Členovia:
Monika Dobrovodská
Elena Harmaňošová
Mária Jakúbková
Marta Janyšková
Alexander Tóth
Dagmar Vatolíková
Mária Vidošovičová
Martin Benkovič
Tajomník:
Tamara Filadelfiová – zamestnanec mestskej časti

Komisia školstva, kultúry a športu:
Predseda:
Martina Ondrišová - poslanec
Podpredseda:
Stanislav Babic - poslanec
Členovia:
Vladimír Bis
Zuzana Brnoliaková
Marína Gorghetto
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Tajomník:

Mária Harmaňošová
Barbora Liptáková
Radoslav Olekšák – poslanec
Alena Petáková
Peter Šramko
Mária Šimončičová – zamestnanec mestskej časti

Komisia pre informatizáciu a komunikačnú štratégiu:
Predseda:
Matúš Harmaňoš - poslanec
Podpredseda:
Petronela Klačanská – poslanec
Členovia:
Rastislav Daniš
Mária Horecká
Ján Kolár
Matej Marcin
Slavomíra Šubrtová

Redakčná rada magazínu Lamačan:
Predseda:
Slovomíra Šubrtová – z radov zástupcov obyvateľov
Členovia:
Stanislav Babic – poslanec
Pavol Čech – poslanec
Veronika Hagovská – poslanec
Matúš Harmaňoš – poslanec
Petronela Klačanská – poslanec
Radoslav Olekšák – poslanec
Martina Ondrišová – poslanec
Michal Oláh – z radov zástupcov obyvateľov

Organizačná štruktúra Miestneho úradu MČ Bratislava – Lamač
Miestny úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné a riadiace útvary:
Starostovi priamo podliehajú:
1/ Prednostka miestneho úradu
Mgr. Michaela Kövári Mrázová
2/ Kancelária starostu a prednostu
Blažena Kusá
3/ Samostatný referát komunikácie a kultúry
Mgr. Mária Šimomčičová
- miestna knižnica
Ondrej Polák
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4/ Samostatný referát stratégie a územného plánovania
Ing. Arch. Mária Rajecká
- centrum služieb GIS
Mgr. Rudolf Brídzik
5/ Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Ing. Vlastislava Rychtáriková
- referát územného konania a stavebného poriadku
Ing. Veronika Demetrovičová
Ing. Arch. Alena Knoppová
- referát pre ohlasovanie drobrých stavieb
neobsadená pozícia
Prednostke miestneho úradu priamo podliehajú:
1/ Oddelenie územného rozvoja, životného prostredia a majetku
neobsadená pozícia
- referát rozvoja, dopravy a investičnej činnosti
Ing. et Ing. Miroslava Pokorná
- referát rozvoja a investičnej činnosti
neobsadená pozícia
- referát dopravy
neobsadená pozícia
- referát správy majetku a verejného poriadku
neobsadená pozícia
- referát údržby majetku
Miroslav Jesenský
- referát životného prostredia
Ing. Marek Poláš
- komunálne služby
Beseda Daniel
Cehlárik Anton
Hegyi Ladislav
Kralovič Peter
Laclavik Pavel
Solár Anton
2/ Oddelenie ekonomiky, ľudských zdrojov a školstva
Ing. Diana Szuttorová
- samostatný referát rozpočtu, ekonomiky a daní
Helena Dékányová
- referát rozpočtu, účtovníctva, správy daní a poplatkov
Helena Slobodová
Ing. Anna Nemcová
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- referát ľudských zdrojov a miezd
Ľubica Kučerová
- referát interných vzťahov
Mgr. et Mgr. Hana Ifková
- centrum služieb školám, školským a predškolským zariadeniam
neobsadená funkcia
- referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení
neobsadená funkcia
- referát ekonomiky škôl, školských a predškolských zariadení
neobsadená funkcia
- referát správy športovísk a detských ihrísk
Ing. Ján Ivankovič
- spoločné stravovanie
Berkirová Vasilka
Ducká Mirka
Farkašová Júlia
Ferenczyová Margita
Lernerová Mariana
Majlingová Jana
Martinková Zuzana
Masárová Viera
Ochabová Michaela
Poláčková Zuzana
Smolinská Dana
Šaradínová Dagmara
Vrbová Tatiana
Zemanová Mária

3/ Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a spoločenských služieb
Mgr. Tomáš Pénzeš
- samostatný referát organizácie a klientskych služieb
Mgr. Andrea Húšková
- referát organizácie
neobsadená pozícia
- referát správy archívu
neobsadená pozícia
klientske centrum:
- referát ohlasovne pobytu a overovania
- referát pokladne
- referát parkovacej politiky
- podateľňa a správa registratúry
Anna Dudová
Silvia Magáthová
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Bc. Hana Treglová
Gabriela Zelenáková
- referát právnych služieb
neobsadená pozícia
- referát práva a internej legislatívy
Mgr. Miroslav Miko
-referát predbežnej právnej ochrany
neobsadená pozícia
-referát verejného obstarávania
neobsadená pozícia
-referát informatiky
neobsadená pozícia
-referát sociálnych vecí
Tamara Filadelfiová
-opatrovateľská služba
Bordáčová Agneša
Janičáková Jana
Michálková Simona
Řeháková Zuzana
Sivuličová Iveta
Šuňalová Emília, Ing.
Thurzová Renáta

Mestská časť Bratislava – Lamač je zriaďovateľom:
rozpočtových organizácií
Názov: Materská škola s právnou subjektivitou, Heyrovského 4/4, 841 03 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Barbora Liptáková
Základná činnosť: starostlivosť o deti v predškolskom veku
IČO: 42170923
Hodnota majetku: 69 123 €
Názov: Základná škola s právnou subjektivitou, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Alena Petáková
Základná činnosť: výučba žiakov
IČO: 42170915
Hodnota majetku: 155 253 €
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie: realizácia úloh miestnej samosprávy v súlade s právnym zákonom a rozhodnutiami
miestneho zastupiteľstva
Vízie: otvorená a ústretová samospráva pre občanov
Ciele: kvalitné a efektívne poskytovanie služieb obyvateľom mestskej časti a jej návštevníkom

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mestská časť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,
je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej
územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Mestská časť Bratislava – Lamač tvorí obvod Bratislava IV. Bratislava sa rozprestiera na
južnom úpätí Malých Karpát.
Výmera katastra MČ : 654,3 ha
Nadmorská výška: vodáreň 273,7 m. n. m.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov :
Členenie

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

0 - 7 rokov

640

692

670

668

717

743

8 - 18

527

590

641

686

721

750

19 – 60

3 674

3 748

3 632

3 616

3 756

3 834

nad 60 rokov

2 307

2 399

2 337

2 325

2 344

2 284

132

200

195

227

233

249

7 280

7 629

7 475

7 522

7 771

7 860

cudzinci
celkový počet

Národnostná štruktúra : slovenská, maďarská, ukrajinská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícka cirkev
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5.3. Ekonomické údaje /zdroj: ÚPSVaR – odbor metodiky IS/
Nezamestnanosť:

Ku koncu

Ku koncu

predchádzajúceho

sledovaného

roka v %

roka v %

Bratislava IV:

2,62

2,97

Bratislavský kraj :

2,62

2,83

5.4. Symboly mestskej časti
V modrom štíte spoza zlatého, na chrbte ležiaceho

Erb :

vľavootočeného draka vyrastajúca strieborná zlatovlasá,
zlatokorunovaná sv. Margita v červenom plášti, pravicou
držiaca zlatý ďatelinkový kríž, ľavicou zlatú palmovú
ratolesť. V zmysle heraldickej konvencie bude možné
striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou,
pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno – bielom
vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, modrá sa
vyjadrí vodorovným a červená zvislým šrafovaním.

Vlajka :
Vlajka mestskej časti Lamač pozostáva zo šiestich pozdĺžnych
pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, červenej, žltej a modrej.
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať:

Pečať mestskej časti Lamač je okrúhla, uprostred s erbom mestskej časti a kruhopisom
BRATISLAVA – LAMAČ.
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5.5. História
História našej obce je dlhá, ale ešte dlhšia je história osídlenia v okolí Lamača.
V oblasti Lamača sa lokalizujú štyri osady. V južnej časti sa nachádzala dedina
neznámeho mena, ktorá zanikla roku 1241. Ďalšie dve Blumenau a Sellendorf založil Jakub,
bratislavský richtár medzi rokmi 1279 až 1288, na majetkoch, ktorých hranice boli neskôr
dôvodom častých sporov so susedmi. Možno preto dediny hoci hojne obdarované výsadami
neprosperovali. Rozvoju neprospelo ani rozdelenie územia medzi dedičov richtára Jakuba. V
uvedených sporoch dediny do roku 1436 prakticky zanikli.Severnejšie od Blumenau bola
založená dedina Lamač. Jej zakladateľom roku 1506 bol Ján (Skerlič ?). Dedina sa dá doložiť
až od tridsiatych rokov, keď zosilnel príliv chorvátskych kolonistov. Prvýkrát sa spomína roku
1547 pod menom Krabatendorff (Chorvátska Ves), hoci v nemeckých písomnostiach sa
spomína ako Blumenau. Prvé slovanské znenie sa objavuje roku 1549 ako Lamas. Kolonisti to
nemali ľahké, lebo kraj bol lesnatý, preto im boli odpustené dane. Ale roku 1548 už mesto
Bratislava, ktorej Lamač patril požadovalo 12 zlatých a aj vymenovalo richtára. Lamač mal
vtedy 46 domov, 1556 mal 54, 1580 mal už 80. Roku 1561 postihol Lamač požiar. Určitú
náhradu za škody prinieslo zriadenie hostinca, kde mohli Lamačania čapovať vlastné víno. Od
toho času však takmer každá generácia prežila aspoň jedno trpké obdobie.
V nasledujúcich rokoch spôsobovali škody protiturecké vojská, ktoré v roku 1624 Lamač
vydrancovali.Stále pohromy spôsobili, že Lamač upadal. Nevládal vydržiavať farára ani
učiteľa, preto v rokoch 1634-1752 bol Lamač filiálkou Záhorskej Bystrice. Roku 1679 sa
rozšírila epidémia moru. Rok nato posvätili kaplnku sv. Rozálie, ktorá je ochrankyňa proti
moru. Potom počas Rákocziho povstania bol Lamač 4 razy vydrancovaný (1703-1711). To už
žilo v Lamači len 39 rodín, ktorých počet preriedil ďalší mor roku 1714. Dedina sa postupne
vzmáhala , roku 1752 sa osamostatnila, v roku 1755 ju postihol ďalší požiar. Napriek tomu
urbár z roku 1768 udáva 124 rodín so 620 osobami. Počiatok 19.storočia znova nesie pečať
nepokojov, vojny a utrpenia. V predvečer sv. Rozálie v roku 1831 sa objavila cholera. Napriek
tomu je v roku 1837 v Lamači 919 obyvateľov.V roku 1846 sa stavia železnica, ale medzi
robotníkmi vypukol týfus a zachvátil aj dedinu. Rok 1848 priniesol zrušenie poddanstva, takže
dedina prestala byť poddanou obcou Bratislavy.V roku 1866 vypukla prusko-rakúska vojna.
Pruská armáda 21.júna 1866 prekročila hranice Čiech, 3.júla porazila rakúsku armádu pri
Hradci Králové. Konečná fáza bojov sa odohrala 22. júla 1866 pri Lamači (vtedy Blumenau).
Po bojoch sa zachovali okrem hrobov – pomník a náhrobný kameň na Kamzíku, pomník
10.c.k. pluku v poliach pri železničnej trati za Lamačom, náhrobný kameň na hromadnom
hrobe na lamačskom cintoríne.
V roku 1882 bol založený Spolok dobrovoľných hasičov v Lamači.V roku 1918 sa vytvoril
nový štát - ČSR. V roku 1922 zriadili v našej obci poštový úrad. Začiatok druhej svetovej
vojny (1939) bol mimoriadne búrlivý, hrozilo, že obec pripadne Veľkonemeckej Ríši. Obec sa
zapísala aj do dejín SNP, keď batéria umiestnená v Lamači prešla k povstalcom. Koncom
marca 1945 sa priblížil front k Bratislave. Jednotky sovietskej armády oslobodili Lamač
5.aprila 1945.
Od 1.apríla 1946 sa Lamač zlúčil s Bratislavou, odvtedy sú dejiny Lamača dejinami
Bratislavy.
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5.6. Pamiatky
Kostol sv. Margity: Patrónom kostola od jeho založenia bolo mesto Bratislava. Kostol, resp.
kaplnka, zasvätená sv. Margite, bola v Lamači založená najneskoršie okolo roku 1553, kedže
už tohto roku má naša dedina svojho farára. Nebol to kostol, ktorý sa zachoval do dnešných
čias. Z ďalších osudov tejto drevenej kaplnky vieme, že ešte toho istého roku zhorela. Po
spomenutom požiari si Lamačania postavili svoje drevené domčeky a čoskoro pomýšľali aj na
stavbu nového kostola. Lamačania stavali svoju kaplnku - lepšie kostol - už roku 1568. Stavba
bola už v tomto roku v pokročilom stave, lebo na deň sv. Margity bola v Lamači slávnosť
posvätenia chrámu, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej rady a početní mešťania.
Novostavba kostola sv. Margity v Lamači (1947) je splnením takmer 200-ročných túžob
Lamačanov. Starý lamačský kostol totiž už v druhej polovici XVIII. Storočia nezodpovedal
potrebám miestnych veriacich a od tohto času kanonické vizitácie neustále poukazujú na
nevyhovujúci stav kostola sv. Margity v Lamači.
Základný kameň, ktorý pripravil Pavol Pikna, pochádza z mestského kameňolomu za
Železnou studničkou. Položili a posvätili ho 26. októbra 1947. Posviacku vykonal a základy
kostola posvätil vdp. Karol Jarábek, kanonik trnavský, za prítomnosti bratislavského dekana
Augustína Pozdecha, okresného dekana Antona Floreka a miestneho farára Juliána
Benedikoviča.
Kaplnka sv. Rozálie: Na juh od kostola sv. Margity v Lamači leží vyvýšenina, na ktorej je
kaplnka sv. Rozálie. Postavil ju magistrát mesta Bratislavy z verejnej zbierky, usporiadanej
medzi mešťanmi v rokoch 1680 – 1682. Doteraz je známe, že kaplnku postavili na pamäť
veľkého moru, ktorý zúril v Bratislave. O jeho priebehu nás veľmi podrobne informuje správa
súčasného mestského lekára
Dr. Karola Raygera. Počas dvoch rokov si mor v Bratislave
vyžiadal 12 000 obetí. Následky moru boli hrozné. Obchodný život v meste takmer úplne
zanikol, hrozivo sa rozmnožil počet zbojníkov a dokonale zdecimované obyvateľstvo trpelo
hladom, lebo pre nepretržité dažde nedozrela ani úroda. Nešťastné obyvateľstvo hľadalo svoju
záchranu iba v zásahu nadprirodzenej moci. Konalo procesie s relikviami sv. Jána Almužníka a
urobilo prísľub, že po odvrátení moru z verejných zbierok postaví kaplnku sv. Rozálie v
Lamači.
Bratislavskí mešťania si túto hroznú udalosť pripomínali tým, že od roku 1681 na deň sv.
Rozálie na čele s mestskou radou každoročne konali votívnu púť k našej kaplnke. Plnenie tohto
prísľubu zaniklo až v posledných rokoch druhej svetovej vojny.
5.7. Významné osobnosti – ocenení v roku 2019 (zdroj: Rozálske hody 2019)
Osobnosť Lamača
Makúch Jozef, Havelkova 1, 841 03 Bratislava
za konkrétne výsledky a reprezentáciu Slovenskej republiky na poste guvernéra Národnej
banky Slovenska a šírenie dobrého mena Mestskej časti Bratislava–Lamač
Ďakovný list
Vidošovičová Mária, Pod Zečákom 43, 841 03 Bratislava
za dlhoročnú starostlivosť o kaplnku sv. Rozálie, za obetavosť a nezištnú pomoc a šírenie
dobrého mena Mestskej časti Bratislava–Lamač
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Mladé talenty
Hulín Hugo, Bakošova 1, 841 03 Bratislava
za významný úspech na tohtoročných majstrovstvách Európy v karate, propagáciu a šírenie
dobrého mena Mestskej časti Bratislava–Lamač

6. Plnenie úloh
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytuje:
-

Základná škola s právnou subjektivitou

-

Materská škola s právnou subjektivitou

V mestskej časti sú zastúpené aj nasledovné zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti:
Materská škola sv. Filipa Neriho
Súkromná materská škola Rybička
Súkromná ZŠ s MŠ Marie Montessori
Súkromná hudobná škôlka Zvonček
Súkromné detské jasle Drobček
Základná umelecká škola – elokované pracovisko ZUŠ Jozefa Kresánka
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v budove Zdravotného strediska:
-

Lekáreň

-

Centrum liečebnej masáže

-

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

-

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast

-

Ambulancia klinickej logopédie

-

Gynekologická ambulancia

-

Čeľustná ortopédia – Stomatológia

-

Privátna zubná ambulancia

-

Praktický lekár pre dospelých

-

Súkromná ambulancia pre choroby ušné, nosové a krčné

-

Dermatovenerologická ambulancia pre kožné a pohlavné ochorenia
a estetickú medicínu

Detská ambulancia Motýlik sa nachádza v iných priestoroch na území Lamača.
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6.3. Sociálne zabezpečenie
Jednorazový finančný príspevok
Jednorazový finančný príspevok občanom sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším
občanom mestskej časti, ktorí sú sociálne odkázaní a fyzickým osobám, ktoré sa so sociálne
odkázaným občanom spoločne posudzujú. Za výdavky na poskytnutie jednorazového
finančného príspevku sa považujú najmä:
- mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie a obuv
- výdavky spojené s nákupom školských potrieb pre nezaopatrené deti
- mimoriadne liečebné náklady
- atď.
O výške jednorazového finančného príspevku občanom rozhoduje starosta MČ BA Lamač s
prihliadnutím na odporúčanie komisie pre veci sociálne, zdravotné a bytové a taktiež na objem
finančných prostriedkov určených na poskytovanie jednorazového finančného príspevku
občanom v rozpočte mestskej časti BA Lamač schválených miestnym zastupiteľstvom v
príslušnom kalendárnom roku. V roku 2019 bolo poskytnutých 14 príspevkov.
Poskytovanie jednorazových príspevkov sociálne odkázaným občanom upravujú zásady
poskytovania finančnej pomoci v znení neskorších zmien a dodatkov.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je poskytovaná od 1. januára 2010 Mestskou častou Bratislava - Lamač,
v rozsahu:
• samoobslužných úkonov
• úkonov starostlivosti o domácnosť
• pomoci pri základných sociálnych aktivitách
Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom prostredí a v mieste
trvalého pobytu občana v pracovných dňoch štandardne v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.
prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mestská časť uzatvorenú pracovnú zmluvu.
Výnimočne a po vzájomnej dohode možno dohodnúť aj odlišný čas opatrovania od
štandardného času. Úhradu platí občan iba za počet hodín opatrovateľskej služby poskytnutej v
danom mesiaci.
Poskytovanie opatrovateľskej služby upravuje VZN č. 3/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb.
Príspevok mestskej časti na stravovanie dôchodcov
Miestny úrad MČ Bratislava Lamač v rámci sociálnej pomoci občanom Lamača organizuje
spoločné stravovanie pre dôchodcov. Spolupracuje s nasledujúcimi zariadeniami poskytujúcimi
stravu:
Jedáleň pri Základnej škole, Malokarpatské nám. č. 1, Bratislava
Jedáleň SAV, Dúbravská cesta č. 9, Bratislava
Cena stravného lístka závisí od organizácie, ktorá stravu poskytuje, pričom MČ prispieva na
stravný lístok podľa výšky dôchodku.
Podmienky pre poskytnutie tohto príspevku sú nasledovné:
- žiadateľ je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku
V roku 2019 túto pomoc využíval 128 obyvateľov Lamača.
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Príspevok na spoločné stravovanie pre dôchodcov je poskytovaný v súlade s čl. IV. Zásad
poskytovania finančnej pomoci v znení neskorších zmien a dodatkov.
Magistrát hlavného mesta Bratislava prevádzkuje na území MČ Bratislava – Lamač Domov
seniorov Lamač, Na Barine 5, Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj prevádzkuje na
území MČ Bratislava – Lamač DSS Rozsutec, Furmanská 4, Bratislava.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v Lamači zabezpečuje :
Kino Lamač je využívané na kultúrno – spoločenské podujatia pripravované pre obyvateľov
mestskej časti Lamač. Kino je využívané aj na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Gestorom
kultúrnych podujatí je Komisia školstva, kultúry a športu zriadená pri MZ v Lamači. V roku
2019 bolo mestskou časťou organizovaných 47 kultúrno – spoločenských akcií pre všetky
vekové kategórie. Pravidelne sú organizované detské divadelné predstavenia, pre seniorov
poznávacie i relaxačné zájazdy. Najnavštevovanejšími akciami sú: MDD, Deň matiek,
Challenge – day 2019, Divadielko pre deti, Rozálske hody, Bitka pri Lamači, Lamačská vínna
cesta.
Mestská časť vydáva časopis Lamačan. Časopis plní dôležitú informačnú, propagačnú
a organizátorskú funkciu pri plnení samosprávy MČ Bratislava – Lamač. Informuje
o uskutočnených

a pripravovaných

aktivitách,

problémoch

a navrhovaných

riešeniach

súvisiacich so skvalitňovaním života v mestskej časti Bratislava – Lamač.
Knižnica ako kultúrna, spoločenská a vzdelávacia inštitúcia plní svoju najdôležitejšiu úlohu
v uchovávaní, spracúvaní a sprístupňovaní knižničného fondu čitateľom. Každoročne obnovuje
knižničný fond nákupom nových kníh. V roku 2019 knižnica vo svojom fonde evidovala
9 044 knižničných jednotiek, počet prihlásených používateľov bolo 176.

6.5. Šport
V rámci mestskej časti pôsobia športové kluby:
- Bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava
- Curlingový klub ŠEJK
- Futbalový klub Lamač
- Športový klub ARGO
- OZ SAV Lamač
- HKL Bratislava
- ŠK Goju Kai Karate Bratislava
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Možnosti športového využitia v mestskej časti Bratislava – Lamač:
- Turistika
- Cyklistika: cyklomapa regiónu Záhorie, ktorá je zverejnená na stránke www.lamac.sk
- Zimný štadión
- Športová hala Bariny
- Multifunkčné ihrisko Borinská
- Letné kúpalisko
- Voľnočasový areál Lamač
V roku 2019 boli organizované športové podujatia pre všetky vekové kategórie: Lamačský
Zdravbeh, Oceňovanie športovcov, Šachová simultánka, Mikulášsky stolnotenisový turnaj,
Mikulášsky šachový turnaj. Gestorom športových podujatí je Komisia školstva, kultúry a
športu.
6.6 Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb
-

Bory Mall

-

LIDL

-

TESCO

-

Zdravotné stredisko

-

Pošta

-

VUB Banka

-

Veterinárna ambulancia - Lamač

-

Reštauračné a pohostinské služby

-

Služby motoristom

7. Informácia o vývoji mestskej časti z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2019.
Mestská časť Bratislava - Lamač zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako
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prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový

rozpočet ako

schodkový.
Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7.2.2019 uznesením
č.6/2019/VIII
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 2.5.2019 uznesením č.41/2019/VIII
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 starostu dňa 4.7.2019
- tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019 starostu dňa 23.7.2019
- štvrtá zmena schválená dňa 8.8.2019 uznesením č. 83/2019/VIII
- piata zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č.151/2019/VIII
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019 starostu dňa 31.12.2019
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019
Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2019

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

5 559 367

5 468 950

4 811 733,70

88,0

4 318 833
388 000
778 074
74 460

4 292 212
105 317
994 421
77 000

4 051 923,09
44 062,00
633 241,93
82 506,68

5 398 328

5 436 165

4 394 187,99

2 330 543
1 361 000
99 520
1 607 265

2 452 241
1 110 259
99 520
1 774 145

1 953 803,87
614 079,69
86 785,45
1 739 518,98

161 039

32 785

Schválený
rozpočet

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
Subjektivitou

Rozpočet obce

80,8

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
Hospodárenie mestskej časti
Bežné príjmy spolu

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
4 051 923,09

z toho : bežné príjmy MU

4 051 923,09

bežné príjmy RO

82 506,68

Bežné výdavky spolu

3 693 322,85

z toho : bežné výdavky MU

1 953 803,87

bežné výdavky RO

1 739 518,98

Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu

441 106,92
44 062,00
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z toho : kapitálové príjmy MU

44 062,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

614 079,69

z toho : kapitálové výdavky MU

614 079,69

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-570 017,69
-128 910,77
-192 311,48
-321 222,25

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

633 241,93

Výdavkové finančné operácie

86 785,45

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

546 456,48
4 811 733,70
4 394 187,99
417 545,71
-192 311,48

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie mestskej časti
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

Uznesením č. 53/2020/VIII miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa
9.7.2020 schválilo vykázaný nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov vo výške
193 253,96 EUR prijať do rezervného fondu.
7.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022
Skutočnosť
k 31.12.2019

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

4 811 733,70

5 883 344

8 416 705

5 383 705

4 051 923,09
44 062,00

4 574 575
512 000
697 169

4 584 855
3 182 000
543 000

4 670 855
451 000
155 000

99 600

106 850

106 850

633 241,93
82 506,68
Skutočnosť
k 31.12.2019

Výdavky celkom

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2020

Rozpočet
na rok 2021

Rozpočet
na rok 2022

4 394 187,99

5 882 257

8 416 199

5 382 899

1 953 803,87
614 079,69

2 711 558
1 253 052

2 628 714
3 792 800

2 647 414
740 800

86 785,45
1 739 518,98

88 920
1 828 727

88 920
1 905 765

88 920
1 905 765
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8. Informácia o vývoji z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Skutočnosť
k 31.12.2019
14 378 627,37

Skutočnosť
k 31.12.2018
13 851 668,47

12 869 204,05

12 551 524,48

55 300,35

39 284,35

12 813 903,70

12 512 240,13

0

0

1 496 720,73

1 294 656,31

68,02

602,81

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

3 688,00

Dlhodobé pohľadávky

0

0

148 361,28

165 542,61

1 348 291,43

1 124 822,89

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

12 702,59

5 487,68

Skutočnosť
k 31.12.2019
14 378 627,37

Skutočnosť
k 31.12.2018
13 851 668,47

12 570 251,75

12 456 966,15

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

12 570 251,75

12 456 966,15

1 040 754,04

704 430,14

Rezervy

62 974,42

104 166,86

Zúčtovanie medzi subjektami VS

28 441,94

11 688,00

Dlhodobé záväzky

22 000,36

15 075,40

335 001,95

301 437,32

Názov

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

Krátkodobé záväzky
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Bankové úvery a výpomoci

592 335,37

272 062,56

Časové rozlíšenie

767 621,58

690 272,18

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku:
013 - 17 472,00 € program GIS
021 - 544 046,23 € Malokarpatské námestie
60 798,84 € viacúčelové ihrisko
022 - 11 845,48 € rozšírenie kamerového systému
023 -

8 682,24 € autá
4 634,56 € záhradný traktor

028 - 17 248,62 € kuchynské vybavenie
7 592,65 € počítače
1 245,80 € tlačiarne
042 - 30 996,77 € rekonštrukcia MŠ
24 325,22 € rozšírenie priestorov kapacít ZŠ
8 083,00 € DHM Lamač
3 612,20 € školská jedáleň
3 509,34 € DHM MU
2 991,60 € cintorín
2 597,00 € námestie
2 486,40 € kanalizácia
1 129,20 € bežecká dráha
1 000,00 € spomaľovací prah
Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku:
022 - 7 377,15 € ŠJ konvektomat elektrický, nefunkčný
8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti

214,36

84,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

263 783,06

241 841,58

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2019

Zostatok
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti

349 867,63

309 378,04

Záväzky po lehote splatnosti

7 134,68

7 134,68
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Úver

8.5.

Bankové úvery

Zostatok
k 31.12 2019

Bankové úvery

Zostatok
k 31.12 2018

592 335,37

272 062,56

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
- pohľadávky: 139 165,70 € vystavené faktúry, nájomné
786,00 € daň za psa
- záväzky:

249 652,38 € mzdové náklady
77 467,23 € dodávatelia

- úver:

131 334,14 € PRIMA BANKA
461 001,23 € VUB

9. Hospodársky výsledok

za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Názov
Náklady

Skutočnosť
k 31.12.2019

Skutočnosť
k 31.12.2018

3 992 292,14

3 527 961,01

50 – Spotrebované nákupy

501 773,40

468 416,43

51 – Služby

444 580,03

454 202,59

2 585 070,45

2 132 400,14

53 – Dane a poplatky

40 072,04

34 266,64

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

36 377,97

12 247,16

326 451,97

365 745,32

24 730,73

20 268,30

0

0

32 848,84

40 038,76

386,71

375,67

4 123 442,52

3 800 357,83

354 960,74

322 678,55

0

0

52 – Osobné náklady

57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
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vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

0

0

2 262 964,90

2 116 494,65

255 543,63

331 783,31

45 152,44

29 464,14

2 106,43

2 186,61

0

0

1 202 984,38

997 750,57

131 150,38

272 396,82

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2019 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
1 069 511,00

Hlavné mesto

Školstvo – bežné výdavky

Hlavné mesto

Životné prostredie – bežné výdavky

508,39

Hlavné mesto

CO – bežné výdavky

251,08

MDaV SR

Stavebný úrad – bežné výdavky

9 757,41

MV SR

Hlásenie pobytu občanov – bežné výdavky

2 422,16

MV SR

Voľby – bežné výdavky

10 404,18

UPSVaR

Na stravovanie v ZŠ a MŠ – bežné výdavky

63 618,00

Hlavné m. SR

Na zimnú údržbu – bežné výdavky

5 056,00

BSK

Rozálske hody – bežné výdavky

3 000,00

Úrad vláda SR

Viacúčelové ihrisko – kapitálový výdaj

BSK

MŠ výmena rozvodov – kapitálový výdaj

38 000,00
5 317,00
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2019 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle
VZN č. 5/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu:
Prijímateľ dotácie – účelové určenie

FK Lamač – zabezpečenie chodu FK Lamač,
súťaží, výchovy detí a mládeže vo futbale
ŠK Goju Kai Karate – podpora na domácich
a medzinárodných turnajoch talentovaných
členov z radov detí a mládeže
Bratislavská šachová akadémia – na kvalitné,
moderné vybavenie šachových krúžkov
Športový klub Argo – prenájom telocvične
a športovej haly s vysokým stropom pre
tréning s náčiním, nákup gymnastického
koberca
Občianske združenie Nádej pre Rozsutec –
projekt ručné práce klientov
MO Jednoty dôchodcov Lamač – fyzickášportová činnosť, duševná starostlivosť
OZ BS – 13/Stoh – MDD v Lamači pirátsky
poklad
Divadlo pod Hájom – vzdelávacie aktivity,
autorské honoráre, kostýmová podpora
divadelnej tvorby vo všetkých odboroch
divadla
Spolok vyslúžilých vojakov M.R.Štefánika na
Slovensku – na činnosti týkajúce sa Pamätník
prusko-rakúskej vojny, poznávací zájazd,
udalosť „Bitka pri Lamači“
Domov seniorov Lamač – vianočné balíčky
pre klientov

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

20 000,00

20 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

900,00

900,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

270,00

270,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2019

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mestská časť Bratislava - Lamač
Rekonštrukcia Malokarpatského námestia – 393 595,39 EUR
Viacúčelové ihrisko – 55 798,84 EUR
Rekonštrukcia MŠ – 30 996,77 EUR
Rozšírenie priestorov ZŠ – 24 325,22 EUR
Program GIS – 17 472,00 EUR
Kuchynské vybavenie ŠJ – 17 248,62 EUR
Rozšírenie kamerového systému – 11 210,00 EUR
Materská škola s právnou subjektivitou – 0,00 EUR
Základná škola s právnou subjektivitou – 0,00 EUR

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a)mestská časť
-

Revitalizácia Malokarpatského námestia
Komplexná rekonštrukcia malej a veľkej telocvične v ZŠ
Zlepšenie infraštruktúry
Nákup prevádzkových strojov a prístrojov
Projektové dokumentácie a štúdie

b) rozpočtová organizácia
Základná škola s právnou subjektivitou
Materská škola s právnou subjektivitou
Kapitálové výdavky účtuje Mestská časť Bratislava - Lamač

10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
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10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Konsolidovaný celok Mestská časť Bratislava – Lamač má súdne spory, ktorých výsledok je
neistý.

Vypracovala: Helena Dékányová
Predkladá: Mgr. Michaela Kövári Mrázová – prednostka úradu

Schválil:

Ing. Lukáš Baňacký
starosta

V Bratislave, august 2019

Prílohy:
• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
• Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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