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Uznesenie č.104/IV/2004      MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA - LAMAČ 

 
 

U z n e s e n i a 
č. 100 / IV / 2004 - 123 / IV / 2004 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 26.10.2004. 
 

Návrhová komisia : Ing. Ľudovít Lučenič 
p. Mária Pikulíková 
 

Overovatelia zápisnice : Ing. Daniel Valentovič, CSc. 
JUDr. Júlia Ondrišová  

 
 

Uznesenie č. 100/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 3 – Informácia miestneho  kontrolóra 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 

1) kontrolu plnenia uznesení; 
2) správy o kontrolnej činnosti 
bez pripomienok. 

 
B. súhlasí 
s vyradením zo sledovania uznesení č.: 16/IV/2004, 97/IV/2004 písm. C. 
 
C. ukladá 
prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie opatrení navrhnutých v informácii o kontrole platenia 
nájomného v Dome služieb. 

  
 

Uznesenie č. 101/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 4 – Informácia o priebehu cvičenia CO a súvisiacich úlohách v danej oblasti 
(Správa o činnosti civilnej ochrany MČ Lamač v roku 2004) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
berie na vedomie 
predloženú Správu o činnosti civilnej ochrany MČ Lamač v roku 2004. 
 

  
 

Uznesenie č. 102/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 5 – Situačná správa Miestnej polície za september 2004  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
berie na vedomie 
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predloženú situačnú správu miestnej polície za september 2004. 
Uznesenie č. 103/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 6 – Správa o stave pohľadávok na dani z nehnuteľnosti, návrh na vyradenie 
nevymožiteľných pohľadávok z evidencie 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
správu o stave pohľadávok na dani z nehnuteľnosti za obdobie 1994 – 2003 k 30.9.2004. 
 
B. schvaľuje 
odpísanie pohľadávok vo výške do 100,- Sk a odpísanie pohľadávky Okresného úradu BA IV 
vo výške 41.466,- Sk, podľa predloženého zoznamu nevymožiteľných pohľadávok na dani 
z nehnuteľnosti navrhnutých na odpísanie. 
 
C. ukladá 
prednostovi MÚ zabezpečiť preverenie vymožiteľnosti ostatných pohľadávok z predloženého 
zoznamu nevymožiteľných pohľadávok na dani z nehnuteľnosti navrhnutých na odpísanie. 
 

  
 

Uznesenie č. 104/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 7 – Návrh úprav rozpočtu MČ 2004 v kapitálových výdavkoch a súvisiacu 
úpravu plánu investičných akcií, návrh východísk rozpočtu MČ 2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok 2004  
 
B. schvaľuje 
zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov MČ Bratislava – Lamač na rok 2004 podľa 
predloženej návrhu, s pripomienkami, pričom schválený rozpočet kapitálových výdavkov 
bude zverejnený ako príloha uznesení. 
 

  
 

Uznesenie č.105/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 8 – Financie ZŠ (Návrh použitia kapitálových príjmov ZŠ, rozpočet ZŠ 2004 
a súvisiaca úprava rozpočtu MČ 2004) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

1) využitie transferu na kapitálové výdavky v školstve na rok 2004 v celkovej výške 
209 tis. Sk podľa návrhu predloženého riaditeľkou ZŠ (na zakúpenie umývačky 
riadu do ŠJ a rekonštrukciu časti budovy ZŠ – dve WC na prízemí a jedno na 
prvom poschodí); 

2) zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1 na rok 2004 po valorizácii a 
rozpísaní v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie; 
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3) zmenu celkového rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2004 v nadväznosti na 
schválenie zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1 a zmeny rozpočtu 
kapitálových výdavkov MČ Bratislava – Lamač podľa uznesenia 104/IV/2004. 

 
B. ukladá 

1) prednostovi požiadať riaditeľku ZŠ o zabezpečenie cenových ponúk a predloženie 
rozpočtu na realizáciu obnovy časti budovy ZŠ v zmysle časti A.1 tohto uznesenia 
do ďalšieho zasadnutia MZ, s ohľadom na vôľu MZ poskytnúť v prípade potreby 
(ak rozpočet presiahne výšku kapitálového transferu 209 tis. Sk) chýbajúce 
prostriedky mestskej časti na vyššieuvedenú rekonštrukciu. 

2) prednostovi požiadať f. EVČ, s.r.o. o predloženie informácie do 30.4.2005 
o dopade vykonaných úsporných opatrení, ku ktorých realizácii sa  f. EVČ, s.r.o. 
zaviazala listom z 12.10.2004, na zníženie prevádzkových nákladov ZŠ. 

 
  

 
Uznesenie č.106/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 9 – Návrh VZN o určení školských obvodov v MČ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
schvaľuje 
predložený návrh VZN o určení školských obvodov v MČ Bratislava – Lamač, bez 
pripomienok. 
 

  
 

Uznesenie č.107/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 10 – Návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –Lamač 
 
schvaľuje 
predložený návrh VZN o podmienkach prenájmu pozemkov na nepodnikateľské účely, 
s pripomienkou (schválenie jednotnej ceny 70,- Sk za m2/rok pri užívaní vlastnej 
nehnuteľnosti na obecnom pozemku). 
 

  
 

Uznesenie č.108/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 11 – Návrh na prenájom pozemkov – p. Pipa (Staré záhrady) a p. A. Bittner (Podháj) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

1) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o nájme pozemku s p. M. Pipom; 
2) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o nájme pozemku s p. Ing. Bittnerom; 
3) ukončenie nájomného vzťahu s p. Šatanom dohodou. 
s pripomienkami ku zmluvám, v zmysle VZN schváleného uznesením č.107/IV/2004. 
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B. deklaruje 
vôľu preferovať pri nakladaní s pozemkami vo vlastníctve alebo správe mestskej časti ich 
prenájmom pred predajom. 
 
C. ukladá 
prednostovi MÚ predložiť na novembrové zasadnutie MZ všetky nové zmluvy a dodatky, 
v zmysle VZN schváleného uznesením č.107/IV/2004. 
 

  
 

Uznesenie č.109/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 12 – Návrh na uzavretie dodatkov k nájomným zmluvám s f. SABENA 
a nájomnej zmluvy s nadáciou LUCZIN – športový areál na Malokarpatskom nám. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
schvaľuje 

1) uzavretie predložených návrhov dodatkov k nájomným zmluvám č. 1 a 2/2000 so 
spol. SABENA s.r.o. so zapracovaním schválených pripomienok.; 

2) uzavretie predloženej nájomnej zmluvy s nadáciou LUCZIN, so zapracovaním 
schválených pripomienok. 
 

  
 

Uznesenie č.110/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 13 – Návrh na prenájom nebytového priestoru v Dome služieb – drogéria 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
schvaľuje 

1) prenájom nebytových priestorov v Dome služieb na vybudovanie 
a prevádzkovanie drogérie v zmysle žiadosti p. Bošelovej; 

2) uzavretie predloženého návrhu zmluvy, bez pripomienok. 
 

  
 

Uznesenie č.111/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 14 – Návrh na poskytnutie dotácií miestnym spoločenským organizáciám 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
poskytnutie dotácie na rok 2004 pre 

- TJ Lamač stolnotenisový oddiel – vo výške 7.000,- Sk; 
- Občianske združenie nepočujúcich – vo výške 8.000,- Sk. 

 
B. žiada 

1) starostu a prednostu o rokovanie s f. Ikores o možnostiach finančne prispieť alebo 
zabezpečiť rekonštrukciu telocvične v ZŠ Malokarpatské nám. na podmienky 
stolného tenisu; 
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2) starostu o rokovanie so stolnotenisovými klubmi, ktoré trénujú v OA Liberta, aby 
trénovali v telocvični v ZŠ Malokarpatské nám. 

 
  

 
Uznesenie č.112/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 15 – Návrh na vymenovanie členov Štábu zimnej údržby, návrh štatútu Štábu 
zimnej údržby 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  - Lamač 
 
schvaľuje 

1) zriadenie Štábu zimnej údržby na rok 2004/2005 v zložení: p. Valentovič, p. 
Pikulíková, p. Keltošová, p. Olekšák, p. Ondrišová, p. Akantis;  

2) predložený návrh Štatútu štábu zimnej údržby s pripomienkou, že vedúci štábu pri 
hlasovaní disponuje dvoma hlasmi. 

 
  

 
Uznesenie č.113/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 16 – Stanovisko MZ k návrhu mestského VZN o poplatkoch za odpad 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
berie na vedomie 
návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný 
stavebný odpad, bez pripomienok. 

 
  

 
Uznesenie č.114/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 17 – Návrh na prijatie opatrení v súvislosti s ústavným zákonom NR SR č. 
357/2004 Z.z. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
schvaľuje 
menovité hlasovanie poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva od 1.11.2004. 
 
K návrhu na zriadenie osobitnej komisie nebolo prijaté platné uznesenie. 
 

  
 

Uznesenie č.115/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 18 – Informácia o priebehu plnenia programu priorít MZ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
berie na vedomie 
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predloženú správu o plnení programu priorít miestneho zastupiteľstva na volebné obdobie 
2003-2006, s pripomienkami, pričom správa bude zverejnená ako príloha uznesení. 
 

  
 

Uznesenie č.116/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 19 – Kanalizácia – a) Správa o postupe prác; b) Správa o uzatváraní zmlúv 
o prípojkách; c) Návrh priebežného financovania budovania prípojok 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie predložené správy, bez pripomienok. 
 
B. schvaľuje 

1) v bode 19 c.2) predložený návrh prefinancovania výstavby kanalizačných 
prípojok; 

2) v bode 19 c.3) predložený návrh osobitného režimu splácania ceny za vybudovanie 
kanalizačnej prípojky (20% pri uzavretí zmluvy, 40% do roka a 40% do dvoch rokov po 
uzavretí zmluvy) v sociálne odôvodnených prípadoch odporučených sociálnou 
komisiou a schválených miestnym zastupiteľstvom. 

 
  

 
Uznesenie č.117/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 20 – Návrh postupu v realizácii projektu ,,Výstavba nájomných bytov v nadstavbe 
Miestneho úradu“ (stanovisko zhotoviteľa k návrhu dodatku zmluvy o dielo) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 

1) predloženú informáciu o schválení poskytnutia pôžičky vo výške 2 mil. Sk na 
výstavbu bytov v nadstavbe MÚ mestským zastupiteľstvom dňa 30.9.2004; 

2) predloženú informáciu o stanovisku zhotoviteľa k návrhu dodatku zmluvy o dielo; 
-  obe bez pripomienok. 

 
B. schvaľuje 
uzavretie zhotoviteľom predloženého návrhu dodatku č. 1 zmluvy o dielo zo dňa 1.7.2004 s f. 
Domov Slovakia, a.s. 
 

  
 

Uznesenie č.118/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 21 – Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra a schválenie odmeny 
starostovi 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  - Lamač 
 
schvaľuje 

1) v zmysle zákona o obecnom zriadení v platnom znení plat miestneho kontrolóra od 
1.1.2005 pri 50% pracovnom úväzku vo výške 13.100,- Sk mesačne; 
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2) odmenu starostovi za tretí štvrťrok 2004 vo výške 20,7 % zo súčtu platov za 
uvedené obdobie. 

 
  

 
Uznesenie č.119/IV/2004 

zo dňa 26.10.2004 
K bodu 22 – Rôzne 22 a) – Návrh na uzavretie darovacej zmluvy s f. MONE, s.r.o. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
uzavretie predloženého návrhu darovacej zmluvy s firmou MONE, s.r.o., s podmienkou 
úhrady darovanej čiastky 1,5 mil. Sk v celosti, najneskôr do konca mája 2005. 
 
B. zrušuje 
bod 2 uznesenia č. 45/2004. 
 

  
 

Uznesenie č. 120/IV/2004 
Zo dňa 26.10.2004 

K bodu 22- Rôzne 22 b) – Návrh na organizačné zmeny časopisu „Lamačan“ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
schvaľuje 
predložený návrh novelizácie štatútu časopisu Lamačan. 
 

  
 

Uznesenie č. 121/IV/2004 
Zo dňa 26.10.2004 

K bodu 22 Rôzne  22 c) – Návrh VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v  
MČ BA Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
predložený rámcový návrh VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ BA 
Lamač. 
 
B. ukladá 
prednostovi zabezpečiť zverejnenie návrhu VZN na úradných tabuliach a následne predložiť 
materiál na schválenie MZ na novembrovom zasadnutí. 
 

  
 

Uznesenie č. 122/IV/2004 
Zo dňa 26.10.2004  

K bodu 22 Rôzne 22 d) – Zvýšenie poplatku za školné v MŠ Heyrovského 4 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
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schvaľuje 
zachovanie pôvodnej výšky poplatku za školné v Materskej škole na Heyrovského ul., teda 
100,- Sk na dieťa, s účinnosťou od 1.12.2004. 
 

  
 

Uznesenie č.123/IV/2004 
zo dňa 26.10.2004 

K bodu 23 – Informácie – a) Tepelné hospodárstvo; b) Správa o Urbanistickej štúdii Nový 
Lamač; c) Správa o priebehu letnej údržby 2004; d) Správa o získavaní podkladov 
k obstaraniu kamerového systému; e) Prehľad platných zmlúv; f) Správa o stave bytového 
fondu; g) Informácie starostu. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
berie na vedomie 
predložené Informácie, s pripomienkami. 
 
 
 
 

●  ●  ● 
 
 

Návrhová komisia :  p. MÁRIA PIKULÍKOVÁ           .............................................. 
   poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 

Ing. ĽUDOVÍT LUČENIČ                  .............................................. 
   poslanec Miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   Mgr. BRANISLAV MASÁR                 ............................................. 
   prednosta Miestneho úradu 
 
 
 
 
 
   Ing. PETER ŠRAMKO                           ........................................... 
   starosta mestskej časti    
 


