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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
____________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 30/IV/2006 – 50/IV/2006 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 16.5.2006 
 

 
Uznesenie č. 30/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 16.5.2006 
K bodu 1 – Otvorenie (program, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 

1. predložený návrh programu zasadnutia, v zmysle pripomienok k bodom 6, 7, 8 a 14; 
2. za členov návrhovej komisie poslancov MZ: Ing. Ľudovíta Lučeniča, Jána Daniša; 
3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov: Mgr. Oľgu Keltošovú a Ing. Mgr. 

Radoslava Olekšáka; 
 
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. 31/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

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.: 8/IV/2005, 80/IV/2005, 149/IV/2005, 6/IV/2006; 
 
C. ukladá 

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

 
 

Uznesenie č. 32/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

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 mesiace marec, apríl 2006, s pripomienkami  
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Uznesenie č. 33/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 5 – Návrh na schválenie poskytnutia účelových dotácií oprávneným subjektom 
v zmysle VZN 1/2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
pridelenie dotácie na rok 2006 pre  

- Charitatívne združenie Lamač vo výške  8 000,- Sk; 
- Slovenský červený kríž Lamač vo výške 20 000,- Sk; 
- Mater. centrum  Obláčik  vo výške   5 000,- Sk; 
- Klub dôchodcov Lamač  vo výške   8 000,- Sk; 
- ŠK Goju Kai Karate  vo výške 20 000,- Sk; 
- TJ Spoje bedminton  vo výške 20 000,- Sk; 
- Domov Penzión Lamač  vo výške 15 000,- Sk; 
- MO JDS Lamač   vo výške 10 000,- Sk; 

s pripomienkou k účelovému určeniu dotácie pre Slovenský červený kríž Lamač v zmysle rozpravy; 

 
K bodom 6,7,8 – Materiály neboli schválené do programu zasadnutia  

 
Uznesenie č. 34/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 16.5.2006 
K bodu 9 – Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku p. č. 1826/8 v k. ú. Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
prenájom časti pozemku p. č. 1826/8 v k. ú. Lamač o výmere nevyhnutnej na umiestnenie 
reklamného panelu f. DAVE spol. s.r.o. za nájomné vo výške 24 000,-Sk ročne s účinnosťou od 
01.01.2006 na dobu 1 rok s možnosťou predĺženia. 
 

Uznesenie č. 35/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 10 – Návrh na schválenie žiadosti o prenájom časti pozemku p.č. 599/1,2 k.ú. Lamač 
pre Futbalový klub Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
prenájom časti pozemku p. č. 599/1 v k. ú. Lamač pre nájomcu FK Lamač o výmere nevyhnutnej na 
výstavbu športovísk podľa predloženého zámeru za podmienok dohodnutých zmluvou o nájme 
pozemku p. č. 599/11 v k. ú. Lamač, bez pripomienok; 
 

Uznesenie č. 36/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 11 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom budovy kotolne K-24  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
žiada 

1. uchádzačov dopracovať predložené ponuky č. 1 až 4 v zmysle pripomienok; 
2. prednostu oboznámiť uchádzačov s požiadavkou v zmysle bodu 1. a pozvať uchádzačov na 

prezentáciu zámerov na klub poslancov; 
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Uznesenie č. 37/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 12 – Návrh na schválenie žiadosti o predĺženie prenájmu nebytových priestorov na 
Zlatohorskej ulici pre Súkromnú ZŠ s MŠ Montessorri 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
návrh na uzavretie dodatku zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove na Zlatohorskej 18 
v Bratislave s nájomcom - Súkromná základná školu 1-4 roč. s MŠ „Montessorri“, ktorým sa predĺži 
doba nájmu do 30.06.2008, upraví sa výmera na 233,24 m2 a výška nájomného na 300,- Sk/m2/rok; 
 

Uznesenie č. 38/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 13 – Správa o inventarizácii majetku MČ k 31.12.2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. berie na vedomie 
predloženú správu o celkovej  inventarizácii majetku mestskej časti BA - Lamač k 31.12.2005. 
B. žiada 
prednostu zabezpečiť spracovanie aktuálneho prehľadu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Lamač, 
v členení podľa rozpravy a materiál predložiť na rokovanie posledného riadneho zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva v tomto volebnom období; 
 
K bodu 14 – Materiál nebol schválený do programu zasadnutia  
 

Uznesenie č. 39/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 15 – Návrh na schválenie realizácie projektu kamerového monitorovacieho systému 
v MČ Bratislava Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. berie na vedomie 
predložené informácie o stave vybavovania finančnej dotácie na realizáciu projektu kamerového 
monitorovacieho  systému v MČ BA Lamač  
B. žiada 
prednostu zabezpečiť doplnenie materiálu o návrh právnych a majetkových vzťahov mestskej časti a 
mestskej polície na zabezpečenie prevádzky navrhovaného kamerového systému MČ BA Lamač po 
jeho zapojení do prevádzky a ďalšie pripomienky z rozpravy 
 

Uznesenie č. 40/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 16 – Návrh na schválenie združenia prostriedkov na obnovu pamätníka obetiam 
prusko-rakúskej vojny na lamačskom cintoríne. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. schvaľuje 

1. účasť mestskej časti Bratislava – Lamač na združení finančných prostriedkov na obnovu 
pamätníka obetiam prusko-rakúskej vojny na lamačskom cintoríne  s príspevkom mestskej 
časti Bratislava – Lamač vo výške do 100 000,-Sk; 

2. súvisiace úpravy rozpočtu MČ na rok 2006 
B. berie na vedomie 
informácie o príprave spomienkovej akcie pri príležitosti 140. výročia bitky Prusko-Rakúskej vojny 
v roku 1866 pri Lamači. 
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Uznesenie č. 41/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 17 – Návrh na schválenie realizácie projektu Leto na Rosničke 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na realizáciu projektu  „Leto na Rosničke 2006“. 
 

Uznesenie č. 42/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

 
K bodu 18 – Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu prevádzkového poriadku pohrebiska 
prevádzkovateľa m.p.o. Marianum a k zrušeniu VZN hl. mesta SR Bratislavy o správe 
a prevádzkovaní cintorínov. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
A. konštatuje, že 
predložený návrh prevádzkového poriadku bratislavských pohrebísk prevádzkovateľa m.p.o. 
Marianum je v rozpore so zákonom, z tohto dôvodu neodporúča Mestskému zastupiteľstvu  tento 
poriadok prijať 
B. poveruje 
poslankyňu mestského zastupiteľstva za mestskú časť Bratislava Lamač Mgr. Oľgu Keltošovú, 
aby pri prerokovaní tohto bodu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy 
predložila stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač v tejto veci 
 

Uznesenie č. 43/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 19 – Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
A. berie na vedomie 
správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006, s pripomienkami 
B. žiada 

1. prednostu zabezpečiť predloženie komplexnej informácie o príprave rekonštrukcie 
lamačského kúpaliska od vzniku havarijného stavu do súčasnosti na nasledujúce zasadnutie; 

2. prednostu zabezpečiť  obstaranie a montáž troch detských domčekov na hranie 
s umiestnením v areáli Oáza, na Malokarpatskom námestí a v areáli MŠ na Heyrovského ul.; 

3. príslušnú komisiu dopracovať koncepciu pre realizáciu zámerov v oblasti telesnej výchovy 
a športu o návrh postupu mestskej časti v oblasti rozvoja a údržby detských ihrísk 
v nasledujúcom období; 

 
Uznesenie č. 44/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 16.5.2006 
K bodu 20 – Správa o postupe realizácie plánu údržby komunikácií na rok 2006. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. konštatuje 
že uznesenie č. 26/IV/2006 nebolo splnené 
B. žiada 
prednostu, aby predložil materiál na nasledujúce zasadnutie MZ 
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Uznesenie č. 45/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 16.5.2006 
K bodu 21 – Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006 v zmysle pripomienok nasledovne: 
- zvýšenie bežných príjmov o       145 000,- Sk 
- zvýšenie bežných výdavkov o      346 000,- Sk  
- zvýšenie kapitálových výdavkov o       448 000,-Sk 
 

Uznesenie č. 46/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 16.5.2006 

K bodu 22 a) – Rôzne, Návrh na schválenie realizácie III. Etapy inventarizácie drevín v MČ  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na realizáciu III. etapy inventarizácie drevín v MČ 
 

Uznesenie č. 47/IV/2006 
zo dňa 16.5.2006 

K bodu 22 b) – Rôzne, Návrh na schválenie pravidiel účasti na zájazdoch pre seniorov 
organizovaných MÚ Lamač. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh pravidiel účasti na zájazdoch pre seniorov organizovaných MÚ Lamač, 
s pripomienkami  
 

Uznesenie č. 48/IV/2006 
zo dňa 16.5.2006 

K bodu 22 c) – Rôzne, Návrh postupu zabezpečovania zimnej údržby komunikácií 
(vypovedanie plnenia Zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. berie na vedomie 
informáciu o výpovedi zo Zmluvy o dielo k zabezpečovaniu zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách  III. a IV. triedy a na peších komunikáciách a verejných priestranstvách, ktoré sú 
v správe MČ Bratislava – Lamač pre obdobie 2004 – 2007 podanej zhotoviteľom  f. Konta plus, s.r.o. 
B. schvaľuje  
zabezpečenie nového zhotoviteľa zimnej údržby na miestnych komunikáciách v správe MČ 
Bratislava – Lamač na obdobie zimnej sezóny 2006/2007 v zmysle predloženého časového 
harmonogramu postupu  
 

Uznesenie č. 49/IV/2006 
zo dňa 16.5.2006 

K bodu 22 d) – Rôzne, Správa o príprave Zákona o Bratislave 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
podporuje 
aktivity klubu starostov bratislavských mestských častí na právne a finančné riešenie pôsobenia a 
postavenia mesta Bratislava, hlavného mesta SR a aktivity na prerokovanie decentralizácie 
financovania v rámci Bratislavy 
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Uznesenie č. 50/IV/2006 
zo dňa 16.5.2006 

K bodu 23 – Informácie; 23a) Informácie starostu; 23b) Informácia o postupe riešenia územia Staré 
záhrady; 23c) Opatrovateľská služba – I.Q. 2006; 23d) Rozhodnutie NS SR – poliklinika KV c/o MČ 
Lamač; 23e) Príprave VZN o čistote; 23f) Žiadosť o opravu strechy ZŠ Malokarpatské nám; 23g) 
Vyúčtovanie školských dotácií za roky 2003-2005; 23h) Správa o plnení uznesení prijatých v I. Q. 
2006; 
berie na vedomie 
predložené písomné informácie 
 
K bodu 24 – Interpelácie 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 
Bod 25 – Záver 

•  •  • 
 
Návrhová komisia: 
 
 
Ing. Ľudovít Lučenič      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
Ján Daniš       ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

•  •  • 
 

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


