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      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
 
 

U z n e s e n i a 
č. 124 / IV / 2004 – 143 / IV / 2004 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 23.11.2004. 
 

 
 
 
Návrhová komisia :  Ing. Valentovič Daniel CSc. 
 Ing. Mgr. Radoslav Olekšák   
 
 
Overovatelia zápisnice :  Ing. Lučenič Ľudovít 
     Mária Pikulíková 
 
 
 

Uznesenie č. 124/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 3 – Správa miestneho kontrolóra ( plnenie splatných uznesení,...) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
A. berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, s pripomienkami 
 
B. súhlasí 
s vyradením uznesení č.: 40/IV/2004, 56/IV/2004, 60/IV/2004, 99/IV/2004 
 
 

Uznesenie č. 125/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 4 – Situačná správa miestnej polície za mesiac október 2004  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
A. berie na vedomie 
predloženú Situačnú správu miestnej polície za mesiac október 2004, s pripomienkami 
 
B. žiada 
náčelníčku Mestskej polície zabezpečiť hliadku príslušníkov MsP v MČ BA Lamač počas 
Silvestra a Nového roka a venovať zvýšenú pozornosť prejavom vandalizmu v starom Lamači 
 
 

Uznesenie č. 126/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 5 – Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Miestneho úradu 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh organizačnej štruktúry Miestneho úradu s platnosťou od 1.1.2005, 
s pripomienkami  
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Uznesenie č. 127/IV/2004 

zo dňa 23.11.2004 
K bodu 7 – Návrh rozpočtu MČ na rok 2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava Lamač na rok 2005, s pripomienkami 
 
B. ukladá 
prednostovi zabezpečiť zverejnenie predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava 
Lamač na rok 2005 k pripomienkovaniu občanmi a predložiť návrh s prípadnými 
pripomienkami na schválenie na decembrovom zasadnutí MZ 
 

Uznesenie č. 128/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 8 – Stanovisko MČ k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predložený návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, s pripomienkami : 
Negatívom je, že nie hl. mesto Bratislava, ale MČ Lamač má byť nositeľom 
informácií a výbercom dane z nehnuteľnosti, ktorej zvýšenie hl. mesto navrhuje. 
 

Uznesenie č. 129/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 9 – Stanovisko MČ k návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti pre hl. mesto 
SR Bratislavu 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. zásadne nesúhlasí 
s predloženým návrhom VZN hl. m. SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti 
B. konštatuje, že 

1. mesto Bratislava nevyzvalo mestské časti k podaniu pripomienok k návrhu VZN 
o dani z nehnuteľnosti, 

2. navrhované zvyšovanie daňového zaťaženia občanov je v rozpore s programovým 
vyhlásením vlády SR, 

3. návrh na zvýšenie daní je nepodložený z hľadiska ekonomických prepočtov, 
4. mesto Bratislava nezvládlo v procese fiškálnej decentralizácie svoju povinnosť 

obhajovať záujmy občanov Bratislavy v čase, keď tak malo konať a za túto vážnu 
chybu nesie plnú zodpovednosť. 

C. žiada 
primátora hl. m. Bratislavy o 

1. predloženie ekonomického prepočtu a zdôvodnenia navrhovaného navýšenia daní 
z nehnuteľnosti, 

2. audit hospodárenia mesta za posledných 10 rokov. 
D. ukladá 
poslankyni mestského a miestneho zastupiteľstva MČ BA Lamač Oľge Keltošovej vysloviť 
zásadné výhrady voči takémuto postupu prípravy VZN o dani z nehnuteľnosti a nedostatočnej 
obhajobe obyvateľov Bratislavy a oboznámiť poslancov mestského zastupiteľstva s týmto 
uznesením miestneho zastupiteľstva MČ BA Lamač 
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E. konštatuje, že 
v prípade schválenia takto predloženého návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti bude miestne 
zastupiteľstvo vyzývať občanov k občianskej neposlušnosti a iniciovať odtrhnutie MČ Lamač 
od hl. mesta SR Bratislavy a vyzývať k tomu i ostatné mestské časti. 
 

Uznesenie č. 130/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 10 – Návrh VZN o miestnych daniach v MČ Bratislava Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predložený návrh VZN o miestnych daniach, s pripomienkami  
 
B. ukladá 
prednostovi zverejniť predložený návrh VZN o miestnych daniach k pripomienkovaniu 
občanov a s prípadnými pripomienkami občanov predložiť návrh na schválenie na 
decembrovom zasadnutí MZ. 
 

Uznesenie č. 131/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 11 – Návrh VZN o podmienkach užívania platených parkovacích miest v MČ 
Bratislava – Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh VZN o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Bratislava Lamač, 
bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 132/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 12 - Návrh na výmenu pozemkov so spol. CRESCO Development, a.s. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. zrušuje 
Uznesenie č. 90/IV/2004 
 
B. schvaľuje 
zámenu pozemkov medzi hlavným mestom SR Bratislavou v správe MČ BA Lamač a spol. 
Cresco Development, a.s. podľa predloženého návrhu geometrického plánu v pomere 1:1, za 
nasledovných podmienok : 

1. Spoločnosť Cresco a.s. zabezpečí vypracovania podkladov k uzavretiu zámennej 
zmluvy, a to aktuálny geometrický plán výmeny pozemkov a znalecký posudok; 

2. Spoločnosť Cresco a.s. sa zaviaže vybudovať na parcele č. 481/6 (po zámene na 
pozemku MČ) parkovacie státia podľa schválenej projektovej dokumentácie, 
s termínom začatia výstavby v prvom polroku 2005 a ukončenia  v novembri 2005, 
po kolaudácii ich spol. odovzdá do užívania MČ; 

3. Spoločnosť Cresco sa zaviaže prenechať mestskej časti do bezodplatného užívania 
garážové státia v bytovom dome na Studenohorskej ulici v takom počte, aby ich 
úhrnná suma zodpovedala cene výstavby parkoviska, a to až do splnenia záväzku 
uvedeného v bode 2; 

4. Spoločnosť Cresco a.s. sa zaviaže prispieť sumou 100 000,- Sk na základe návrhu 
poslancov na rozvoj FK Lamač za podmienky, že zámenná zmluva nadobudne 
účinnosť a právoplatnosť až po vyplatení tohto príspevku; 
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5. Spoločnosť Cresco a.s. sa zaviaže vybudovať nový chodník medzi bytovým 
domom f. Cresco a Studenohorskou 2, najneskôr v lehote podľa bodu 2. 

 
 
 

Uznesenie č. 133/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 13 .- Návrh na poskytnutie dotácií spoločenským organizáciám  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislavy Lamač 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie na rok 2004 pre Futbalový klub Lamač vo výške 200 000,- Sk. 
 
 
 

Uznesenie č. 134/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 14 – Stanovisko MČ k návrhu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. schvaľuje 
všetky prezentované pripomienky mestskej časti k návrhu územného plánu hl. m. SR 
Bratislavy; 
B. ukladá 
ved. oddelenia územného rozvoja a dopravy MÚ zabezpečiť zaslanie záväzného stanoviska 
mestskej časti k návrhu územného plánu mesta na magistrát hl. mesta SR Bratislavy bez 
odkladu, najneskôr do 10.12.2004. 
 
 
 

Uznesenie č. 135/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 16 – Kanalizácia 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predloženú správu o priebehu prác 
 
B. schvaľuje 

1. návrh zmluvy – štvordohody o zabezpečovaní, realizácii a úhrade kanalizačných 
prípojok; 

2. prefinancovanie realizácie neobjednaných kanalizačných prípojok v nevyhnutnej 
dĺžke z prostriedkov mestskej časti. 

 
 
 

Uznesenie č. 136/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 17 – Tepelné hospodárstvo  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislavy Lamač 
A. berie na vedomie  
informáciu o rozpracovanosti zmluvy o prenájme TTZ 
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B. ukladá 
1. predsedom komisií MZ prerokovať materiál na zasadnutiach komisií; 
2. prednostovi predložiť materiál na ďalšie zasadnutie MZ so stanoviskami komisií 

a MR. 
 
 
 

Uznesenie č. 137/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 18 – Správa o zabezpečovaní opatrovateľskej služby v III. Q. 2004  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predloženú správu o zabezpečovaní opatrovateľskej služby za III. Q. 2004, bez pripomienok 
 
 
 

Uznesenie č. 138/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 19 – Informácie a) Satelit, b) rozvojové lokality, c) zmluva o zimnej údržbe, d) 
SOA Liberta – realizácia projektu Otvorená škola, e) informácie starostu 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
berie na vedomie  

1. predložené informácie 
2. vzdanie sa členstva v redakčnej rade časopisu Lamačan p. Malíka. 

 
 
 

Uznesenie č. 139/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 19 – Informácie f) závora v lesoparku. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
žiada 
starostu MČ o bezodkladné rokovanie s primátorom mesta, starostom MČ BA Nové mesto 
a zástupcom mestských lesov o okamžitom zrušení pevnej zábrany na ceste z Lamača na 
Červený most. 

 
 
 

Uznesenie č. 140/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 20 - Rôzne - Návrh na zmenu nájomnej zmluvy - p. Plhák, p. Takácsová – Dom 
služieb 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
Zmenu nájomných zmlúv v časti úpravy výmery prenajatej plochy a výšky nájomného 

1. p. Plhákovi zvýšenie výmery prenajatej plochy z pôvodných 127m2 na cca 145 m2 a 
pomerné zvýšenie nájomného; 
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2. p. Takácsovej zníženie výmery prenajatej plochy z pôvodných 85m2 na cca 67m2 a 
pomerné zníženie nájomného. 

 
 

 
Uznesenie č. 141/IV/2004 

zo dňa 23.11.2004 
K bodu 20 – Rôzne – Zastávka Tesco 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
Žiada 
Starostu rokovať s riaditeľom DPB o riešení spojenia  s MHD Lamač – Tesco a zabezpečenie 
prevádzky plynofikovaných autobusov na linke 63 a 30 a podať písomnú informáciu na 
nasledovné zasadnutie MZ 
 
 

Uznesenie č. 142/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 20 – Rôzne – Zverenie pozemkov 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
Ukladá 
Prednostovi pripraviť zoznam všetkých ešte doteraz nezverené pozemky v k.ú. Lamač, ktoré 
by mali byť zverené do správy MČ Lamač 
 
Žiada 
Starostu a mestskú poslankyňu Mgr. Keltošovú v zmysle tohto zoznamu presadzovať zverenie 
týchto pozemkov do správy MČ Lamač a pravidelne informovať o postupe na každom 
zasadnutí MZ 
          T: trvale 

 
 

Uznesenie č. 143/IV/2004 
zo dňa 23.11.2004 

K bodu 20 – Rôzne –  Využitie transferu na kapitálové výdavky v škole, zvýšenie 
rozpočtu na kapitálové výdavky MČ Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
Schvaľuje 
Zvýšenie rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2004 na kapitálové výdavky na rok 2004 
o 277 000,- Sk s účelom rekonštrukcie budovy ZŠ 
 
 
 
Návrhová komisia :  Ing. Valentovič Daniel CSc. 
      

Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
 
 
Mgr. Masár Branislav, prednosta MÚ 
 
 
Ing. Peter Šramko, starosta MČ BA LAMAČ 


