
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 11. 06. 2021 

 

 
POZVÁNKA  

na 21. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 17. júna 2021 (štvrtok) o 10.00 h. 
  prostredníctvom videokonferencie v súlade s § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 
  

Návrh programu: 
 
 
1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa  

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 17.06.2021  

5.  Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2021  

6.  Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač  

7. Návrh na schválenie Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020 

8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 zo dňa 

11.04.2013 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Lamač 

9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 

08.08.2019 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 v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 

10. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana Šimečku 4, Bratislava ako súčasti 

Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine, 

Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 

20.06.2013, ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Lamač a návrh Zriaďovacej listiny Školskej jedálne, Milana Šimečku 

4, Bratislava 

12. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

13. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu VZN, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

14. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy 
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15.  Nakladanie s majetkom: 

A. Ing. Karol Vérffy a Eva Vérffyová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. 

č. 3435/1, k. ú. Lamač o výmere 60,04 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

B. Ing. Jozef Kukučka – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 5834/204608 
k pozemkom reg. „C“ KN parc. č. 511, k. ú. Lamač o výmere 173 m2 a parc. č. 512, k. ú. 
Lamač o výmere 164 m2 

C. Ing. Ladislav Rácz, CSc. – žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. 
č. 3414/29, k. ú. Lamač o výmere 19 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania národnej 
kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Bratislava-
Lamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou Bratislava 

17. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A. Dana Smolinská – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 9, 

nachádzajúceho sa na 4. poschodí v bytovom dome  na ulici Studenohorská č. 4, súp. 
č. 2069,  parc. č. 478, k. ú.: Lamač,  LV č. 1759 o celkovej výmere 56,30 m² 

B. Miroslava Babošová – žiadosť o nájom bytu č. 14, nachádzajúceho sa na 6. poschodí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV 
č. 2124, o celkovej výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač č. 101/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 ako sociálny byt 

C. Michaela Krajčovičová – žiadosť o nájom bytu č. 4, nachádzajúceho sa na 1. poschodí v 
bytovom dome na ulici Studenohorská č. 11, súp. č. 2059, parc. č. 449, k. ú. Lamač, LV 
č. 2124, o celkovej výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač č. 101/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 ako sociálny byt 

18. Návrh na poskytnutie finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 3/2020 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 

19. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač na 
2. polrok 2021 

20.  Informatívne správy:  
A. o situačnej správe mestskej polície za mesiace marec a apríl 2021  
B.  o dopravnej situácii v mestskej časti Bratislava-Lamač  
C. o koncepcii revitalizácie kontajnerových stojísk v mestskej časti Bratislava-Lamač   
D. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač  
21.  Rôzne (bod bude prerokovaný o 11.30 h.)  
22. Interpelácie poslancov  
23.  Záver 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
starosta 

 


