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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
____________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 21/IV/2006 – 29/IV/2006 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač v dňoch 28.3.2006 a 30.3.2006 
 

 
Uznesenie č. 21/IV/2006 

zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 
K bodu 1 – Otvorenie (program, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 

1. predložený návrh programu zasadnutia; 
2. za členov návrhovej komisie poslancov MZ: Ing. Daniela Valentovičova, Mgr. Oľgu 

Keltošovú, JUDr. Júliu Ondrišovú a RNDr. Dušana Akantisa; 
3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov: MZ Ing. Jaroslava Mrvu a Ing. 

Ľudovíta Lučeniča 
 
K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ (7.2.2006 

a 13.2.2006) 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 

Uznesenie č. 22/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

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

1. kontrolu plnenia uznesení 
2. priložené správy a informácie, s pripomienkami 

 
B. súhlasí 

s vyradením zo sledovania uznesení MZ č.: 103/IV/2004; 108/IV/2004; 101/IV/2005; 135/IV/2005; 
169/IV/2005; 

 
C. ukladá 

prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie úloh navrhnutých v opatreniach k jednotlivým kontrolným 
správam; 

 
 

Uznesenie č. 23/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

K bodu 4 – Situačná správa miestnej polície za mesiac februára 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 

predloženú situačnú správu o činnosti okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Dúbravka za 
mesiac február 2006, s pripomienkami  
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Uznesenie č. 24/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

K bodu 5 – Návrh na schválenie žiadosti o zazmluvnenie vzťahu k časti pozemku parc. č. 610/27 
v k.ú. Ba – Lamač (p. PhDr. Dušan Lečko) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 

uzavretie predloženého návrhu nájomnej zmluvy s p. PhDr. Dušanom Lečkom na časť pozemku 
parc. č. 610/27 v k.ú. Ba – Lamač o výmere cca 24m2 , resp. v nevyhnutnej miere na ukotvenie 
a používanie mostného objektu za účelom prístupu k nehnuteľnosti v súlade s VZN MČ 
Bratislava- Lamač č. 4/2004 
- s pripomienkami 

 
Uznesenie č. 25/IV/2006 

zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 
K bodu 6 – Správa m.p.o. Marianum k výške poplatkov za hrobové miesta na lamačskom 
cintoríne 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. konštatuje, že 

1. mestská príspevková organizácia Marianum neodôvodnene zvýšila poplatky za hrobové 
miesta na miestnom cintoríne o 100% od 01.09.2005; 

2. je neprípustné, aby celomestské funkcie, ktoré táto organizácia vykonáva, boli hradené 
krížovými dotáciami na úkor držiteľov hrobových miest, tieto funkcie je potrebné hradiť 
z peňazí všetkých občanov Bratislavy, t.j. z mestského rozpočtu; 

3. príjmy, ktoré sa takto neoprávnene získavajú niekoľkonásobne prevyšujú hospodárne 
vynaložené náklady na údržbu a správu lamačského cintorína; 

4. upozorňuje riaditeľa tejto organizácie, aby v zmysle platnej legislatívy predložil prevádzkový 
poriadok Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Lamač, ktoré je v zmysle 
zákona oprávnené tento poriadok schvaľovať; 

5. mestská časť Bratislava Lamač je schopná spravovať cintorín za cenu pôvodných 
poplatkov, pri dodržiavaní náležitej kvality služieb a spokojnosti občanov. 

 
B. žiada 

1. riaditeľa tejto organizácie, aby okamžite zrušil nový cenový výmer a rozdiel v cenách 
pôvodných a terajších vrátil tým občanom, ktorí boli nútení tieto nehorázne poplatky 
zaplatiť; 

2. starostu Lamača aby neodkladne vstúpil do rokovania s ostatnými mestskými časťami, 
ktoré majú podobný problém ako my a spolu s nimi vyvinul dôrazný politický tlak smerom 
na primátora hlavného mesta SR Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva, aby 
v rámci svojich kompetencií pomohli napraviť súčasný stav k spokojnosti držiteľov 
pohrebných miest, resp. aby nám svojim rozhodnutím umožnili spravovať cintorín v Lamači. 

 
C. ukladá 

prednostovi, aby v prípade, že požiadavka sformulovaná v bode B.1 tohto uznesenia nebude 
z akýchkoľvek dôvodov splnená do 30.06.2006, zabezpečil podanie na Protimonopolný úrad SR 
voči pôsobeniu tejto organizácie, z dôvodu viazanosti služieb správy cintorína a výkonu pohrebnej 
služby, čo je v rozpore s pravidlami voľnej súťaže pri poskytovaní služieb. 

 
K bodu 7 – Návrh na schválenie žiadostí f. Nubium, f. Arton a f. Euro AWK o prenájom časti 
pozemkov v k.ú. Lamač na osadenie reklamných panelov; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
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Uznesenie č. 26/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

K bodu 8 – Správa o postupe prípravy plánu údržby komunikácií na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 

návrh plánu údržby komunikácií v správe MČ BA Lamač na rok 2006 
 
B. žiada 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy ako správcu komunikácii I. a II. triedy a príslušných chodníkov 
v Lamači, aby z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov a cestnej premávky okamžite 
zabezpečil odstránenie havarijného stavu týchto ciest a chodníkov a zastávok MHD, najmä na ul. 
Podháj a Bakošova; 

 
C. upozorňuje 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy ako správcu príslušných komunikácii na nevyhovujúci spôsob 
výkonu zimnej údržby vo vybraných častiach MČ, kedy pri výkone zimnej údržby komunikácii 
dochádza k premiestňovaniu množstva snehu z ciest na chodníky pred rodinnými domami; 

 
D. poveruje 

subkomisiu zriadenú uznesením MZ č. 41/2004 schválením nevyhnutného rozsahu opráv 
miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe; 

 
E. ukladá 

prednostovi MÚ predloženie plánu generálnych opráv miestnych komunikácií a chodníkov 
väčšieho rozsahu na nasledujúce zasadnutie MZ. 

 
Uznesenie č. 27/IV/2006 

zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 
K bodu 9 – Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 

Správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006, s pripomienkami: 
1. schválené objemy rozpočtovaných investičných výdavkov účelovo viazať na príslušné 

investičné akcie; 
2. bezodkladne začať výberové konanie na zhotoviteľa rekonštrukcie ul. Zhorínska; 
3. predložiť faktúry za výmenu okien v ZŠ a vyúčtovanie čerpania dotácií pre ZŠ z minulých 

období 
 

Uznesenie č. 28/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

K bodu 10 – Návrh na zaujatie stanoviska k návrhom VZN hl. mesta SR Bratislavy o poskytovaní 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately a o dani za užívanie verejného priestranstva 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 

1. predložený návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o poskytovaní finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
s výhradami v zmysle záverov sociálnej komisie Mestského zastupiteľstva; 
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2. predložený návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o dani za užívanie verejného priestranstva, 
bez pripomienok 

 
K bodu 11 – Návrh na schválenie žiadosti učiteliek miestnej ZŠ o pridelenie obecného bytu na 
Studenohorskej ul. 11 do nájmu 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
K bodu 12 – Rôzne 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 

Uznesenie č. 29/IV/2006 
zo zasadnutia v dňoch 28.3. a 30.3.2006 

K bodu 13 – Informácie; 13a) Informácie starostu, 13b) Informácia o postupe riešenia územia Staré 
záhrady, 13c) Informácia o termínoch jarného upratovania, 13d) Informácia o postupe prípravy nového 
územného plánu pre hl. m. SR Bratislavu, 13g) Informácia o žiadosti p. Dr. A. Výboha o odkúpenie 
pozemku, 13 h) Informácia o ŠÚSR zverejnenom údaji o priemernej mesačnej mzde zamestnanca NH 
v r. 2005 vo väzbe na úpravu platov a odmien samosprávnych funkcionárov, 13i) Informácia o stave 
pohľadávok MČ k 31.12.2005 
berie na vedomie 
 predložené písomné informácie 
 
K bodu 14 – Interpelácie 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 

•  •  • 
 
Návrhová komisia: 
 
Ing. Daniel Valentovič, CSc.     ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
Mgr. Oľga Keltošová      ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 
JUDr. Júlia Ondrišová      ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 
RNDr. Dušan Akantis      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

•  •  • 
 

Mgr. Branislav Masár      ................................................ 
prednosta Miestneho úradu  
 
 
 
 
Ing. Peter Šramko      ................................................ 
starosta MČ Bratislava Lamač 


