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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a 
č. 78/IV/2006 – 92/IV/2006 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 5.9.2006 

 
 

Uznesenie č. 78/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

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

1. predložený návrh programu zasadnutia, s pripomienkami 
2. za členov návrhovej komisie poslancov MZ : 

p. Mária Pikulíková, Ing. Kvetoslava Ondrejičková 
3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov MZ: 

Mgr. Oľga Keltošová, Ing. Jaroslav Mrva 
 
K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ  
K materiálu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Uznesenie č. 79/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

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

1. kontrolu plnenia uznesení, s pripomienkami 
2. predloženú písomnú informáciu  

 
B. súhlasí 

1. s vyradením uznesení MZ č. 149/IV/2003, 22/IV/2006, 53/IV/2006 body 1, 3 a 4 zo 
sledovania 

2. s ponechaním uznesenia MZ č. 26/IV/2006 v sledovaní 
 

Uznesenie č. 80/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 4 - Situačná správa mestskej polície za mesiace jún, júl a august 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. berie na vedomie 
predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiace jún, júl a august 2006, s pripomienkami 
 
B. žiada 
veliteľa OS MsP Bratislava Dúbravka predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ koncepciu riešenia 
problému bezdomovcov 
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Uznesenie č. 81/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 5 – Situačná správa obvodného oddelenia PZ SR Dúbravka 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
berie na vedomie 
predloženú situačnú správu obvodného oddelenia PZ SR Dúbravka za I. polrok 2006, 
s požiadavkami v zmysle diskusie 
 
K bodu 6 – Návrh na schválenie počtu poslancov do miestneho zastupiteľstva na volebné 
obdobie 2006 - 2010 
K návrhu nebolo prijaté uznesenie, návrh bude opätovne prerokovaný na zasadnutí dňa 25.9.2006 

 
Uznesenie č. 82/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 5.9.2006 
K bodu 7 – Návrh na schválenie zmluvy o nájme pozemku p.č. 1826/8 v k.ú. BA-Lamač pri 
železnici f. TERRAZZO, s.r.o. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
uzavretie predloženého návrhu zmluvy o prenájme nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. BA-Lamač 
zapísaného na LV č. 1 ako parc. č. 1826/8 ostatná plocha o výmere 3 671 m2 spoločnosti 
TERRAZZO s.r.o., IČO 35 809 345, s pripomienkou k bodu 2 v článku IV. 
 
K bodu 8 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti súkromnej ZŠ s MŠ Montessorri 
K návrhu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Uznesenie č. 83/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 9 – Návrh na uzavretie dodatku zmluvy o nájme pozemku s f AD-Net Slovakia, s.r.o. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
uzavretie predloženého návrhu dodatku č. 3 k zmluve o nájme pozemku s f. Ad-Net s.r.o., 
s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 84/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 10 – Návrh na schválenie realizácie obnovy a údržby detských ihrísk a pieskovísk 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. schvaľuje 
zatrávnenie všetkých pieskovísk v mestskej časti, ktoré nie sú ohradené a nespĺňajú podmienky 
podľa zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
B. žiada 
predložiť koncepciu rozvoja a údržby detských ihrísk v Lamači, T: október 2006, Z: prednosta 
 
C. zrušuje 
časť B 1.4 uznesenia č. 68/IV/2006 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo 
dňa 27.6.2006 z dôvodu realizácie bodu B. uznesenia č. 84/IV/2006 
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Uznesenie č. 85/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 11 – Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. berie na vedomie 
predloženú správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006, s pripomienkami 

 
B. schvaľuje 
realizáciu projektu regulácie koryta lamačského potoka v časti horného premostenia a žiada 
prednostu predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh rozpočtu na  realizáciu kompletného projektu 
a rozpočtu výstavby horného premostenia s riešením finančného krytia 

 
C. poveruje 

1. starostu rokovaním s f. BVS a.s., f. SPP a.s., VÚC, ZIPP a investorom výstavby optickej 
siete o uzavretí zmluvy o združení prostriedkov a spolupráci na realizácii projektu 
obnovy komunikácie na Zhorínskej ul. v roku  2007 

2. starostu rokovaním s Ministerstvom životného prostredia o možnosti spolufinancovania 
revitalizácie a ochrany životného prostredia pri lamačskom potoku pred povodňami  

3. starostu rokovaním so starostom Záhorskej Bystrice o spolufinancovaní prístupovej 
cesty v súvislosti s premostením lamačského potoka 

 
D. konštatuje 
nesplnenie termínov plnenia jednotlivých úloh v zmysle pripomienok investičných akcií na rok 2006 

 
Uznesenie č. 86/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 5.9.2006 
K bodu 12 – Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. schvaľuje 
návrh na úpravy rozpočtu na rok 2006 : 

1. zvýšením bežných príjmov o 500 000 Sk z titulu dotácie z Krajského úradu na 
opravu okien v ZŠ 

2. zvýšením bežných výdavkov o 1 000 000 Sk, z toho 500 000 Sk pre ZŠ na opravu 
strechy na budove ZŠ a 500 000 Sk na opravu okien v ZŠ  

3. znížením kapitálových výdavkov o 698 000 Sk z titulu zníženia nákladov 
realizovaných investičných akcií 

podľa podrobného rozpisu  bodov 1., 2. a 3.  návrhu na úpravy rozpočtu na rok 2006  uvedeného 
v prílohe uznesenia č. 86/IV/2006. 
 
B. poveruje 
starostu rokovať s f. Kalypso o riešení modernizácie časti okien budovy MÚ v rohových 
kanceláriách na prízemí sponzorskou formou 
 

Uznesenie č. 87/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 13 – Návrh na schválenie postupu riešenia sťažnosti p. Ing. Bumbála 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
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1. zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti p. Bumbála v zložení: RNDr. Akantis Dušan,  
Daniš Ján, Mgr. Janyšková Marta, Mgr. Keltošová Oľga, Ing. Mrva Jaroslav, Ing. Mgr. 
Olekšák Radoslav, Ing. Ondrejičková Kvetoslava, JUDr. Ondrišová Júlia, Pikulíková Mária, 
Ing. Valentovič Daniel CSc.;  

2. RNDr. Dušana Akantisa za predsedu uvedenej komisie 
 

Uznesenie č. 88/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 14 – Rôzne – Žiadosť Stolnotenisového oddielu Lamač o poskytnutie dotácie 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre Stolnotenisový oddiel Lamač vo výške 16 000 Sk, s účelovým viazaním 
dotácie na úhradu prevádzkových nákladov spojených s prenájmom telocvične v Základnej škole na 
Malokarpatskom námestí do 31.12.2006 
 

Uznesenie č. 89/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 14 – Rôzne – Letná údržba 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
ukladá 
prednostovi pripraviť správu o priebehu letnej údržby na novembrové zasadnutie 
 

Uznesenie č. 90/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 14 – Rôzne - VZN č. 6/2004 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
ukladá 
prednostovi predložiť návrh novely VZN č. 6/2004 o miestnych daniach tak, aby neboli 
spoplatňované plochy zabraté pri zatepľovaní bytových  domov, T: nasledujúce zasadnutie MZ 

 
Uznesenie č.91/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 5.9.2006 
K bodu 15 – Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za I. polrok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie 1. polroka 2006 vo výške 24,1 % zo súčtu 
platov za uvedené obdobie 
 
K bodu 16 – Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. polrok 2006  
K návrhu nebolo prijaté uznesenie. 

 
K bodu 17 – Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom MZ za 1. polrok 2006  
K návrhu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Uznesenie č.92/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 5.9.2006 

K bodu 18 – Informácie – Informácie starostu; Správa o plnení uznesení II.Q 2006; 
Harmonogram postupu rekonštrukcie lamačského kúpaliska 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. berie na vedomie 
predložené informácie, s pripomienkami 
 
B. žiada 
starostu o podanie žiadosti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o predloženie komplexnej informácie 
o rekonštrukcii lamačského kúpaliska 
 
 
K bodu 19 – Interpelácie 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Bod 20 – Záver 

•  •  • 
 
Návrhová komisia: 
 
 
Ing. Kvetoslava Ondrejičková     ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 
 
 
p. Mária Pikulíková      ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 

•  •  • 
 
 
 
 

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


