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Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Lamač 

____________________________________________________________________ 
 
 

U z n e s e n i e  
č. 100/IV/2005 

z mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva  
Mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 08.09.2005 

 
 
K bodu 1 – Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia, členov návrhovej komisie a overovateľov 
zápisnice : 
 
Návrhová komisia :   

Mgr. Oľga Keltošová 
    Ing. Ľudovít Lučenič 
 
Overovatelia zápisnice:   

JUDr. Júlia Ondrišová 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 

 
 

Uznesenie č. 100/IV/2005 
zo dňa 08.09.2005 

 
K bodu 2 – Návrh na schválenie spolufinancovania rekonštrukcie chodníkov na 
Vrančovičovej ul. ako súčasti realizácie projektu obnovy centrálnej zóny mestskej časti 

Bratislava Lamač. 
 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu  
 
A. schvaľuje 
 

1. poskytnutie finančnej dotácie vo výške do 500 tis. Sk hl. mestu SR Bratislave na 
rekonštrukciu oboch chodníkov na Vrančovičovej ul. v časti medzi Hodonínskou 
a Borinskou ulicou technológiou zámkovej dlažby s podkladom zo štrkodrvy v rámci 
realizácie projektu obnovy centrálnej zóny mestskej časti Bratislava Lamač po 
vybudovaní kanalizácie a rekonštrukcii vodovodu; 

2. súvisiace úpravy rozpočtu MČ na rok 2005, a to 

2.1 navýšenie bežných výdavkov rozpočtu do 500.000,- Sk na úhradu finančnej dotácie 
hl. mestu SR Bratislave v zmysle bodu 1 tohto uznesenia; 

2.2 navýšenie bežných príjmov rozpočtu o 177.520,- Sk z dôvodu očakávaného 
navýšenia príjmu z titulu úhrady zvýšeného nájomného za predĺženie doby nájmu 
v zmysle uznesenia č. 49/2005; 

2.3 zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu o 330.000,- Sk z dôvodu očakávanej 
úspory výdavkov na realizáciu projektu statickej dopravy. 
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B. odporúča 
1. starostovi požiadať kompetentných zástupcov hl. mesta SR Bratislavy o zabezpečenie 

použitia v zmysle časti A. uznesenia usporených pôvodne rozpočtovaných finančných 
prostriedkov na realizáciu opravy ostávajúcich chodníkov na Vrančovičovej ul. po 
vybudovaní kanalizácie a rekonštrukcii vodovodu v maximálnom možnom rozsahu; 

2. starostovi požiadať kompetentných zástupcov hl. mesta SR Bratislavy o rozpočtovanie 
finančných prostriedkov na realizáciu druhej časti rekonštrukcie chodníkov na 
Vrančovičovej ul. v roku 2006. 
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Návrhová komisia :  
 

   
Ing. Ľudovít Lučenič     .................................................. 
poslanec miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
Mgr. Oľga Keltošová     .................................................. 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva 
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Mgr. Branislav Masár     .................................................. 
prednosta miestneho úradu 
 
 
 
 
Ing. Peter Šramko      .................................................. 
starosta mestskej časti Bratislava Lamač  
 


