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 Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Lamač 

          ________________________________________________________________________ 

 

U z n e s e n i a   č. 117/IV/2005 - 133/IV/2005 
zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  

Mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 25.10.2005 
 

K bodu 1 – Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia, členov návrhovej komisie 
a overovateľov zápisnice: 
 
Návrhová komisia:   JUDr. Júlia Ondrišová 
     RNDr. Dušan Akantis CSc. 
 
Overovatelia zápisnice:   Ján Daniš 
     Ing. Ľudovít Lučenič 
 
 
K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (20.9.05; 
4.10.05; 10.10.05) 
K predmetnému bodu programu nebolo prijaté uznesenie. 
 
 

Uznesenie č. 117/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 3 – Správa Miestneho kontrolóra  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. berie na vedomie: 
kontrolu plnenia uznesení 
- s pripomienkami 
 
B. súhlasí  
s vyradením uznesenia MZ č. 75/IV/2005 

 
Uznesenie č. 118/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 4 – Situačná správa miestnej polície za mesiac september 2005 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po prerokovaní predloženého 
materiálu  
berie na vedomie  
Situačnú správu Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava Dúbravka za mesiac september 
2005  
– s pripomienkami  
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Uznesenie č. 119/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 5 – Návrh na predaj objektu Satelit s pozemkom parc.č. 7/3 v k.ú. Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
odporúča 
starostovi rokovať s f. Lucos, s.r.o. o možnostiach vybavenia registrácie na uvažovaný zámer 
v zmysle zákona o sociálnej pomoci a dopracovania zmluvy v zmysle diskusie a následne 
materiál opätovne predložiť na rokovanie MZ. 
 

Uznesenie č. 120/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 6 – Návrh na Návrh na predĺženie doby nájmu p. Dermekovi k časti pozemku 
p.č. 494 v k.ú. Ba – Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

schvaľuje 

uzavretie predloženého návrhu dodatku zmluvy o nájme pozemku o predĺžení doby nájmu do 
31.12.2007. 

 
Uznesenie č. 121/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 7 – Návrh na schválenie zmeny nájomcu v prevádzke kvetinárstva v Dome 
služieb 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 

1) ukončenie nájomného vzťahu k nebytovým priestorom v prevádzke kvetinárstva 
v Dome služieb s p. Takácsovou dohodou ku 31.10.2005; 

2) uzatvorenie predloženého návrhu nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom 
v prevádzke kvetinárstva v Dome služieb s f. Kulla,  s účinnosťou od 1.11.2005 na dobu 
neurčitú. 

odporúča 
p. Takácsovej podať písomnú žiadosť ohľadom riešenia dlžnej čiastky so zdokladovaním 
finančnej situácie celej rodiny. 

 
Uznesenie č. 122/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 8 – Návrh na schválenie žiadosti o kúpu obecného bytu – p. Milý a p. Ďzubáková  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

schvaľuje 

1) uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k obecnému bytu č. 15 na 
Studenohorskej ul. č. 20, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, 
zariadeniach, príslušenstve domu a zastavanom pozemku s p. Milým, v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v platnom znení; 

2) uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k obecnému bytu č. 13 na 
Studenohorskej ul. č. 3, spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, 
zariadeniach, príslušenstve domu a zastavanom pozemku s p. Džubákovou, v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v platnom znení. 
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K bodu 9 – Návrh na schválenie žiadosti f. Duspama – vybudovanie nového sídla 
spoločnosti  
Predkladateľ s ohľadom na odporúčania z diskusie k predmetnému bodu stiahol materiál 
z rokovania. 

 
Uznesenie č. 123/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 10 – Návrh - Koncepcia modernizácie, údržby a rozvoja výpočtovej techniky  
M iestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač po prerokovaní predloženého 
materiálu  

 
A. schvaľuje 

1. predložený návrh koncepcie modernizácie, údržby a rozvoja výpočtovej techniky 
na MÚ; 

2. obnovu výpočtovej techniky podľa schválenej koncepcie; 
3. obstaranie výpočtovej techniky v roku 2005 podľa koncepcie v objeme cca 900 tis. 

Sk; 
4. úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2005 na obnovu výpočtovej techniky podľa 

schválenej koncepcie, nasledovne: 
4.1 zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu o 450 tis. Sk a prislúchajúce zníženie 

plánovaného prebytku bežného rozpočtu; 
4.2 pokrytie kapitálových výdavkov, ktoré mali byť pokryté z prebytku bežného 

rozpočtu, z mimorozpočtových zdrojov; 
4.3 zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu o 250 tis. Sk 

 
B.        odporúča 

1. starostovi predložiť v roku 2006 návrh na obstaranie výpočtovej techniky podľa 
schválenej koncepcie v objeme cca 400 tis. Sk, v termíne do 30.6.2006; 

2. starostovi predložiť v roku 2007 návrh na obstaranie výpočtovej techniky podľa 
schválenej koncepcie v objeme cca 300 tis. Sk, v termíne do 30.6.2007. 

 
C.  ukladá 

prednostovi Miestneho úradu zabezpečiť obstaranie výpočtovej techniky podľa 
časového a finančného rozvrhu v súlade s vyššie schválenou koncepciou. 

 
Uznesenie č. 124/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 11 – Návrh na schválenie organizačného zabezpečenia priebehu slávnostného 
odhaľovania pamätnej tabule  V. Matrku 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

schvaľuje 

predložený návrh organizačného zabezpečenie priebehu slávnostného odhaľovania pamätnej 
tabule Valentínovi Matrkovi. 

- s pripomienkami 
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Uznesenie č. 125/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 12 - Návrh na schválenie sadzobníka na prenájom reklamnej plochy na 
objektoch vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti Bratislava- Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

schvaľuje 

1. predložený návrh sadzobníka na prenájom reklamnej plochy na objektoch, ktoré sú vo 
vlastníctve, resp. v správe MČ Ba – Lamač, s pripomienkami; 

2. rámcové podmienky prenájmu reklamnej plochy na objektoch, ktoré sú vo vlastníctve, 
resp. v správe MČ BA - Lamač : 
2.1 starosta je oprávnený uzatvárať zmluvy o prenájme reklamnej plochy na 

objektoch, ktoré sú vo vlastníctve, resp. v správe MČ Ba – Lamač, na obdobie 
najviac jedného roka; 

2.2 nájomca je povinný uhradiť pri podpise zmluvy nájomné vo výške najmenej jednej 
štvrtiny ročného nájomného. 

 
Uznesenie č. 126/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 13 – Návrh na poskytnutie účelovej finančnej dotácie spol. ILCO  v zmysle VZN 
č. 1/2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
pridelenie dotácie na rok 2005 pre Spoločnosť ILCO - klub stomikov vo výške 2000,- Sk; 
  

Uznesenie č. 127/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 14 - Stanovisko MZ k Návrhu VZN  hl. mesta SR Bratislavy o nájme bytov 
a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
berie na vedomie 
predložený návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o  nájme bytov a obytných miestností 
v zariadeniach určených na trvalé bývanie, 

- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 128/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 15 – Správa o príprave rozpočtu MČ na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po prerokovaní predloženého 
materiálu 
berie na vedomie  
predloženú informáciu o príprave rozpočtu na rok 2006, s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 129/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 16 – Ročná správa  o stave mestského bytového fondu MČ Bratislava Lamač za 
rok 2004 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
ročnú správu o stave mestského bytového fondu v MČ Bratislava – Lamač za rok 2004. 
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Uznesenie č. 130/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 17 – Rôzne a), návrh na vymenovanie členov Štábu zimnej údržby pre zimnú 
sezónu r. 2005/06 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
za členov Štábu zimnej údržby pre obdobie výkonu zimnej údržby v sezóne 2005/2006 
poslancov Miestneho zastupiteľstva: p. Valentovič, p. Pikulíková, p. Keltošová, p. Olekšák, p. 
Ondrišová, p. Akantis. 

 
Uznesenie 131/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 17 – Rôzne b), návrh na riešenie dlžníkov v prevádzkach Domu služieb 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
riešenie pohľadávok za nájomné a súvisiace služby v prevádzkach Domu služieb cestou 
exekučného konania, ak dlžná čiastka presiahne výšku 6 mesačného nájomného. 
 

Uznesenie 132/IV/2005 
zo dňa 25.10.2005 

K bodu 17 – Rôzne c), návrh na udelenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2005, 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
udelenie odmeny starostovi za III. štvrťrok 2005 vo výške 23, 89 % zo súčtu platov za 
uvedené obdobie. 

 
Uznesenie č. 133/IV/2005 

zo dňa 25.10.2005 
K bodu 18 – Informácie  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač po prerokovaní predloženého 
materiálu  
berie na vedomie 
predložené informácie. 
 

•  •  • 
 
Návrhová komisia: 
 
JUDr. Júlia Ondrišová      ................................................ 
poslankyňa miestneho zastupiuteľstva 
      
 
RNDr. Dušan Akantis CSc.     ................................................ 
poslanec miestneho zastupiteľstva 
 

•  •  • 
Ing. Peter Šramko      ............................................... 
Starosta MČ Bratislava Lamač 
 
 
Mgr. Branislav Masár      ............................................... 
Prednosta Miestneho úradu 


