
 

 
 

 

 
 

                

                        

Lukáš Baňacký  
starosta  
Mestská časť Bratislava-Lamač 

 
 Bratislava  
 26. 02. 2021 

 

 
POZVÁNKA  

na 19. zasadnutie   
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač  

v 8. volebnom období,  
ktoré sa bude konať 

dňa 05. marca 2021 (piatok) 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.   Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Lamač na obdobie 

od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 
5.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2021-2023  
6. Súčasný stav a aktualizácia PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač 
7.  ANGE s. r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy k nebytovému priestoru o výmere 44 m2 

a obstavaného priestoru parteru o výmere 66 m2, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného 
strediska so súp. č. 6543, vchod Malokarpatské námestie 2, postavenej na pozemku reg. „C“ parc. 
č. 492, k. ú.: Lamač z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

8. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 
A.  Dagmar Berešová - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho 

sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV 
č. 3866 o celkovej výmere 41,80 m² 

B.  Peter Filo - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 2 nachádzajúceho sa 
v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 
3866 o celkovej výmere 61,10 m² 

C.  Marcel Jakubovič - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 3 nachádzajúceho 
sa v polyfunkčnej budove na Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV 
č. 3866 o celkovej výmere 55,50 m² 

D.  Beáta Mašková - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 1 nachádzajúceho sa 
na prízemí v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 16, súp. č. 2072, parc. č. 472, k. ú. Lamač, 
LV č. 2170 o celkovej výmere 56,3 m² vyčleneného uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Lamač č. 73/2020/VIII zo dňa 01.10.2020 ako sociálny byt  

E.  Petra Petrášová - žiadosť o nájom obecného bytu č. 16, nachádzajúceho sa na 7. 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  

F.  Milan Urda - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu č. 10 nachádzajúceho sa na 
4. poschodí v bytovom dome na ulici Studenohorská č. 61, súp. č. 2086, parc. č. 538, k. ú. 
Lamač, LV č. 2201 o celkovej výmere 41,34 m2, vyčleneného uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač č. 58/2016/VII zo dňa 19.05.2016 ako 
pohotovostný byt 
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9.  Informatívne správy  

A.  o rozpočtových opatreniach starostu mestskej časti Bratislava-Lamač   
B. o výstupoch z odborných komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Lamač   
10.  Rôzne 
11. Interpelácie poslancov  
12.  Záver 

 

 

 

 

       

 

 
Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 

 


