
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   

 č. 45 / 2007/V – 61/ 2007/V 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 22.3.2007 
 

 
 

Uznesenie č. 45/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007  

k správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač  
splatných k 15. marcu 2007 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
  
 34/2007/V 
 38/2007/V 
 
A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 

 165//V/2004 
 69/IV/2005 
 53/IV/2006 
 56/IV/2006 
 109/IV/2006 
 101/IV/2006 
 3/2007/V 
 6/2007/V 

9/2007/V 
 10/2007/V 
 22/2007/V 
 31/2007/V  

36/2007/V 
 37/2007/V 

 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 46/2007/V 

zo zasadnutia dňa 22.3.2007 
k Situačnej správe mestskej polície za mesiac- február 2007 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac február 2007 s pripomienkami;   
            
 
 

Uznesenie č. 47/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k Správe o použití dotácií v roku 2006 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1 správu o čerpaní dotácií v roku 2006 s pripomienkami; 

  
 
B. ukladá 
 
B.1 prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie navrhnutých opatrení: 
 

1. dôslednejšie posudzovať cieľ projektu, očakávaný výsledok a prínos pre Mestskú časť Lamač 
a do schvaľovacieho procesu predkladať iba taký, ktorý spĺňa všetky náležitosti podľa VZN, 

2. dotácie formou výplaty hotovosti vyplácať iba výnimočne v odôvodnených prípadoch, 
3. doručené vyúčtovanie ihneď posúdiť na ekonomickom oddelení a neakceptovať ho v prípade, 

že neobsahuje všetky náležitosti uvedené v zmluvných podmienkach, 
4. zabezpečiť novelizáciu VZN č. 1/2005 o paragraf, ktorý by upravoval základné náležitosti 

vyúčtovania pridelenej dotácie, 
5. upozorniť všetky subjekty na nedodržiavanie platného VZN a uplatňovať sankcie podľa § 5 

platného VZN, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.48/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na schválenie rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2007 (2008, 2009) 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
 
A. schvaľuje  
 
A.1 predložený návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 2007 a návrh viacročného 
rozpočtu na roky  2007 – 2009 v zložení v tisíc Sk: 
 

A.1 rok 2007  príjmy  69 206   výdavky 52 936 

A.2 rok 2008  príjmy  45 000   výdavky 44 812 

A.3 rok 2009  príjmy  48 500   výdavky 46 785 

s pripomienkami poslancov, ktoré boli odsúhlasené 

B.  žiada 

B.1 pripraviť stratégiu riešenia MŠ Zlatohorská a ušetrené prostriedky presunúť do rozpočtu ZŠ s MŠ na 
originálne prenesené kompetencie; 

 
 

Uznesenie č. 49/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na zaujatie stanoviska k žiadosti o odpustenie dlhu nájomcovi pozemku 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 odpustenie pohľadávky p. Vaculovej z prenájmu pozemku v časti 60% z celkovej výšky 58.008,- Sk, 
s podmienkou, že zvyšnú časť  40 %  uhradí nájomca v termíne do 30.4.2007; 

A.2 odpustenie pohľadávky v časti úroky z omeškania ku dňu splatenia časti istiny; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 50/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na určenie  rámcových podmienok pri predaji objektu – Satelit s pozemkom 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 rámcove podmienky pri predaji objektu Satelit s pozemkom:  

1. Špecifikácia predávaných nehnuteľností: budova súp. č. 3102 zapísaná na LV 1 na parcele 7/3 
v k. ú. Lamač o výmere 617m² zapísaná na LV 1638; 

2. Forma predaja – výberové konanie; 
3. Účasť záujemcov (PO alebo FO ktorá podá ponuku v stanovenom termíne); 
4. Obsah ponuky (ponúkaná cena a účel využitia – podnikateľský zámer);  
5. Podmienky výberu záujemcu a uzatvorenia zmluvy: 
 

• V užšom výbere sa bude vyžadovať predloženie dokladu osvedčujúceho právnu 
subjektivitu (u PO),  

• čestné vyhlásenie, že záujemca má právo v zmysle platných právnych predpisov 
nadobúdať na Slovensku nehnuteľnosti,  

• ponúknutá cena a  plánovaný zámer využitia najviac vyhovujúci potrebám 
mestskej časti Lamač,  

• doručenie podpísaného návrhu kúpnej zmluvy záujemcom do 30 dní od jej 
doručenia MČ Bratislava – Lamač,  

• zaplatenie celej kúpnej ceny najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy,  
• ak nebude dodržaný dohodnutý spôsob a termín platby, mestská časť Bratislava 

– Lamač nebude ďalej viazaná svojim rozhodnutím, návrh záujemcu bude zo 
súťaže vyradený a na jeho miesto nastúpi ďalší záujemca v zostupnom poradí 
podľa návrhu výberovej komisie.   

 
A.2 záväznosť poradia záujemcov podľa výsledku výberového konania a automatický nástup ďalšieho 
v poradí; 
 
B. zrušuje 

B.1 uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č. 137/IV/2005 zo dňa 22.11.2005; 

 

 

Uznesenie č. 51/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k pracovnému návrhu VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený pracovný návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom 
s pripomienkami;  



 
Uznesenie č. 52/2007/V 

zo zasadnutia dňa 22.3.2007 
k návrhu na schválenie – „UŠ zóny Staré záhrady – návrh október 2006“ ako územno -  

plánovacieho podkladu,  
informatívna správa z verejného prerokovania UŠ zóny Staré záhrady – návrh október 2006 

 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu 

A.  schvaľuje  

A.1 „Urbanistickú štúdiu zóny Staré záhrady – návrh október 2006“ ako územnoplánovací podklad 
podľa § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí, aby štúdia slúžila ako podklad  
pre územné rozhodovanie v predmetnom území s pripomienkami; 

 
B. zaväzuje 
 
B.1 starostku MČ Bratislava – Lamač informovať MZ o každej žiadosti o vydanie územného rozhodnutia 
stavby v predmetnom území a zároveň informovať o každej žiadosti investorov o zmenu stavby pred 
dokončením; 
 
 

Uznesenie č. 53/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na zaujatie stanoviska MČ k územnému konaniu vo veci výstavby bytového domu Pod 
Zečákom 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 
 
A.1 predložené petície; 
 
B. nesúhlasí 
 
B.1 s výstavbou bytových domov v zóne Segnáre – Pod Zečákom – Rácova; 
 
 

Uznesenie č. 54/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na schválenie Akčného plánu Miestneho zastupiteľstva 
 MČ Bratislava – Lamač na roky 2007- 2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1 Návrh Akčného plánu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na roky 2007-2009 
s pripomienkami; 
 
 



Uznesenie č.55/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k návrhu na zmeny a doplnenie komisií MZ 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie   

A.1 vzdanie sa členstva v komisii financií, podnikateľských aktivít a dopravy Ing. Ľudovíta Macáka  
a v komisii kultúry a športu Juraja Ondrejčáka; 

 
 

Uznesenie č. 56/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informácii o dopravnej štúdii Lamačská brána 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
predloženú informáciu o dopravnej štúdii Lamačská brána; 
 
 

Uznesenie č. 57/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informácii o umiestnení optických káblov na území MČ Ba- Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu  o umiestnení  optických káblov na území MČ Lamač; 
 
B. žiada 
 
B.1 o prešetrenie, či  nie rozpor medzi vydanými územnými rozhodnutiami a prijatými uzneseniami;  
 
 

Uznesenie č.58/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informatívnej správe o činnosti miestnej knižnice v Lamači 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie  

 

A.1 informáciu o činnosti miestnej knižnice v Lamači; 

 



Uznesenie č. 59/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informatívnej správe o stave riešenia petície vo veci odstránenia telekomunikačného 
zariadenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o stave riešenia petície vo veci odstránenia telekomunikačného zariadenia 
s pripomienkami; 

    

Uznesenie č. 60/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informatívnej správe o stave bytového fondu za rok 2006 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie  

 

A.1 informatívnu správu bytového fondu za rok 2006; 

 

B. ukladá 

 

spoločnosti Duspama spol. s r.o. pripraviť komplexný materiál riešenia správy bytov a nebytových 
priestorov vo vlastníctve MČ a pohľadávok MČ, prostredníctvom zástupcu MČ v predmetnej spoločnosti 
a predložiť ju na májové miestne zastupiteľstvo; 

 
 

Uznesenie č. 61/2007/V 
zo zasadnutia dňa 22.3.2007 

k informácii o ŠÚSR zverejnenom údaji o priemernej mesačnej mzde zamestnanca 
NH v r. 2006 (úprava platu starostky, miestneho kontrolóra  

a odmien poslancov MZ Lamač) 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 

A.1 úpravu výšky funkčného platu starostky na 48 800,- Sk mesačne, s účinnosťou od 01.01.2007; 
 
A.2 úpravu výšky funkčného platu miestneho kontrolóra na 17 100,- Sk mesačne, s účinnosťou od 
01.01.2007; 
 
A.3 úpravu výšky poslaneckej odmeny na 3 904,- Sk mesačne, s účinnosťou od 01.01.2007; 
 



 

●  ●  ● 
 
 
 

Návrhová komisia: 
 
Mgr. Mária Imrichová,      ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 
JUDr.Júlia Ondrišová ,     ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 

 
 

●  ●  ● 
 
 
Mgr. Oľga Keltošová,      ................................................ 
starostka MČ Bratislava - Lamač   
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 


