
           

       Mestská časť Bratislava-Lamač 
 

 

 

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch  

majetku obce 
 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač (ďalej len „mestská časť“) v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov touto formou zverejňuje 

svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor o výmere 5,25 

m2, situovaný v objekte so súp. č. 2046, Polyfunkčná budova, Heyrovského 2, postavenej na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 547, evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava na liste vlastníctva č. 3866 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, okres: Bratislava 

IV, ktorej vlastníkom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zverenej Protokolom 

č. 39/91 zo dňa 30.09.1991 o zverení majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti, 

za účelom prevádzkovania skladu a nebytový priestor o výmere 30,69 m2, situovaný v stavbe 

so súp. č. 1125, Malokarpatské námestie 3, označeného ako Priestor č. 1, Kino Lamač – 

zariadenie kultúrne a osvetové, situovanej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 490/5, 

evidovanej katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na LV č. 1829 v k. ú. Lamač, 

obec: BA-m.č. Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je mestská časť, za účelom 

prevádzkovania záujmovej činnosti pre deti a mládež, žiadateľovi: Občianske združenie 

Dúha - Dúha T.O. Carrigo, IČO: 31 796 931, so sídlom Studenohorská 8, 841 03 Bratislava. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je občianskym združením, 

ktoré sa venuje deťom a mládeži už 33 rokov, pričom všetci vedúci oddielov vykonávajú svoju 

činnosť v klube ako dobrovoľníci. Vďaka doterajšej podpore mestskej časti mohol skvalitniť 

svoju činnosť, prijať nových členov a opakovane sa stretávať s veľmi pozitívnym ohlasom u 

rodičov i detí. Žiadateľ má zároveň splnené všetky zmluvné záväzky a má záujem o nájom 

nehnuteľností na ďalšie obdobie. 

 

V Bratislave, dňa 08.06.2022 
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Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 


