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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

____________________________________________________________________________ 

 
U z n e s e n i a 

č. 115/IV/2006 – 116/IV/2006 
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 10.11.2006 
 
 

Uznesenie č. 115/IV/2006 
zo dňa 10.11.2006 

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

1. za členov návrhovej komisie poslancov MZ: Ján Daniš, Ing. Mgr. Radoslav Olekšák; 
2. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia poslancov MZ: Ing. Jaroslav Mrva, JUDr. Júlia 

Ondrišová 
3. prerokovanie predloženého návrhu programu okrem bodu 3 - Návrh na zrušenie 

uznesenia MZ č. 111/IV/2005 k Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady vo väzbe na 
predložený prepracovaný návrh štúdie z októbra 2006, ktorý nebol zaradený do 
programu zasadnutia, nakoľko návrh na jeho zaradenie do programu nezískal potrebný 
počet hlasov na prijatie 

 
 

Uznesenie č. 116/IV/2006 
zo dňa 10.11.2006 

K bodu 2 – Návrh na zaujatie stanoviska k prerokovaniu starostom Ing. P. Šramkom 
predloženého materiálu „Návrh na schválenie kompenzácie občanov, ktorí v rokoch 
2005-2006 uhradili za užívanie hrobových miest poplatok 612,- Sk ročne, ktorý bol 
s účinnosťou od 1.8.2006 znížený na 312,- Sk ročne“ na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 26.10.2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 

A. konštatuje, že 

neprijatie návrhu na schválenie kompenzácie občanov, ktorí v rokoch 2005-2006 uhradili za 
užívanie hrobových miest poplatok 612,- Sk ročne, ktorý bol s účinnosťou od 1.8.2006 znížený 
na 312,- Sk ročne mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 
26.10.2006 považuje za nesprávny a nespravodlivý postup voči dotknutým občanom 

B. žiada 

1. poslancov mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, ktorí hlasovali proti návrhu 
alebo sa hlasovania zdržali, o prehodnotenie svojho postoja na nadchádzajúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy 
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2. uverejniť v mesačníku Lamačan informačný článok o rokovaní Mestského zastupiteľstva 
dňa 26.10.2006 o návrhu na schválenie kompenzácie občanov spolu s hlasovaním 
podľa jednotlivých politických klubov. 

 
 
 

●  ●  ● 
 
 

Návrhová komisia: 
 
Ján Daniš       ......................................................... 
Poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák     ......................................................... 
Poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 

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


