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Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Lamač 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 166/IV/2005 – 170/IV/2005 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 22.12.2005 
 
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. Jaroslav Mrva 
 
Overovatelia zápisnice:    Mgr. Marta Janyšková 
      Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
 

 
Uznesenie č. 166/IV/2005 

zo dňa 22.12.2005 

K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (13.12.2005) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
zmenu uznesenia MZ č. 155/IV/2005 s novým znením nasledovne : 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

schvaľuje 

1) predloženú žiadosť FK Lamač o spolu financovanie stavby šatní a sociálnych zariadení v areáli futbalového 
štadióna Na barine v Lamači formou poskytnutia účelovej finančnej dotácie viazanej na tento účel z prostriedkov 
fondov vo výške 590 000 Sk. 

2) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o poskytnutí účelovej finančnej dotácie vo výške 590 000,-Sk pre občianske 
združenie FK Lamač, Na barine. 

3) uzavretie predloženého návrhu zmluvy o budúcej darovacej zmluve, ktorou sa FK Lamač zaviaže darovať mestskej 
časti budovu šatní a sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Na barine v Lamači do 3 mesiacov po 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a mestská časť sa zaviaže do 3 mesiacov po nadobudnutí vlastníctva k 
budove uzavrieť s FK Lamač dodatok zmluvy o nájme pozemku zo dňa 1.12.2005, ktorým sa predmet nájmu 
rozšíri na darovanú budovu šatní a sociálnych zariadení.“ 

Uznesenie č. 167/IV/2005 
zo dňa 22.12.2005 

K bodu 3 – Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Lamač na rok 2006 v členení 

bežné príjmy:  43 663 tis. Sk 
bežné výdavky:  37 543 tis. Sk 
kapitálové príjmy:       275 tis. Sk 
kapitálové výdavky: 22 480 tis. Sk 

s pokrytím schodku rozpočtu z mimorozpočtových fondov mestskej časti. 
 

Uznesenie č. 168/IV/2005 
zo dňa 22.12.2005 

K bodu 4 a) – Rôzne, Návrh na schválenie zmeny nájomcu v prevádzke „Cukráreň AME“ a  v prevádzke 
“kaderníctvo, holičstvo“ v Dome služieb na Malokarpatskom námestí. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
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1) uzatvorenie dohody o ukončení nájomnej zmluvy s p. Bócovou na nebytové priestory prevádzky “cukráreň AME„ 
v dome služieb, ku dňu 31.12.2005. 

2) uzatvorenie nového nájomného vzťahu na nebytové priestory prevádzky “cukráreň AME„ v dome služieb s p. 
Klúcsikovou  s účinnosťou od 1.1.2006 na dobu neurčitú. 

3) prevzatie dlhu p. Bócovej voči mestskej časti vo výške podľa príslušnej účtovnej evidencie z prenájmu nebytových 
priestorov prevádzky “cukráreň AME„ v dome služieb, novým nájomcom p. Klúcsikovou, ktorá sa splátkovým 
kalendárom zaviaže splatiť dlh do 4 mesiacov po uzavretí dohody. 

4) uzatvorenie dodatku č.2 k zmluve č. 2/2001 zo dňa 16.5.2001 o nájme nebytových priestorov prevádzky „kaderníctvo, 
holičstvo“ v dome služieb s p. Bócovou, na základe ktorého sa novým nájomcom s účinnosťou od 1.1.2006 na dobu 
neurčitú stane p. Rajčáková. 

 
Uznesenie č. 169/IV/2005 

zo dňa 22.12.2005 
K bodu 4 b) – Rôzne, Návrh na predloženie plánu investičných akcií 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
ukladá 
prednostovi predložiť na nasledujúce riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva plán investičných akcií na rok 2006, 
vrátane plánu opravy chodníkov a komunikácií. 
 

Uznesenie č. 170/IV/2005 
zo dňa 22.12.2005 

K bodu 4 c) – Rôzne, Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
vyplatenie mimoriadnej odmeny za rok 2005 vo výške 5.000,- Sk poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava Lamač. 
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Návrhová komisia :  
 

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


