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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

U z n e s e n i a   

 č. 81/ 2007/V – 102/ 2007/V 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 31.5.2007 
 

 
 

Uznesenie č. 81/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007  

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

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

A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
  9/2007/V 

37/2007/V 
109/IV/2006 
69/IV/2005 
22/2007/V 
38/2007/V 
47/2007/V 
60/2007/V 

  
 
A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 

 165//V/2004 
 53/IV/2006 

6/2007/V 
 10/2007/V 
 36/2007/V 
 48/2007/V 
 76/2007/V 
            78/2007/V 
  
B. zrušuje: 
           uznesenie č. 56/IV/2006 

uznesenie č. 101/IV/2006; 
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Uznesenie č. 82/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007  

k Situačnej správe mestskej polície za mesiac- apríl 2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 

A.1 predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac apríl 2007;   
            

 
Uznesenie č. 83/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k správe o čerpaní finančných prostriedkov v čase rozpočtového provizória 2007 

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

A.1 správu o čerpaní finančných prostriedkov v čase rozpočtového provizória 2007;  
 
 
B. ukladá 
 

B.1 prednostovi MÚ zohľadniť stav čerpania a ostávajúcich finančných prostriedkov 
v jednotlivých vybratých položkách rozpočtu MČ pri získaní zdrojov do rozpočtu 
v priebehu roka 2007;  

 
 

Uznesenie č. 84/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k správe o kontrole pokladne v I. polroku 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 správu o kontrole pokladne za I. polrok 2007;  
 

 
Uznesenie č. 85/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k Správe o kontrole realizácie zimnej údržby v r. 2006 – 2007 v porovnaní s uzatvorenou 

zmluvou 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 

 
A.1 predloženú správu o kontrole zimnej údržby za rok 2006-2007; 
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B. ukladá 
 
B.1 prednostovi MÚ zabezpečiť variantnú štúdiu pre výberové konanie na zhotoviteľa zimnej 
údržby na rok 2007-2008 tak, aby zmluva bola uzatvorená do začatia zimnej sezóny 
a akceptovala pripomienky uvedené v správe miestneho kontrolóra; 
 
 

Uznesenie č. 86/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k  návrhu na riešenie správy bytov, nebytových priestorov a pohľadávok MČ 
spravovaných spoločnosťou Duspama, s.r.o. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
      A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informatívnu správu o stave bytového a nebytového fondu MČ Bratislava- 
Lamač spracovanú podľa stavu k 30.4.2007; 
 

B.  ukladá 
  
B.1 prednostovi MÚ predložiť právny titul užívania predmetných rodinných domov- Prídanky 
č. 63 a možnosti ich funkčného využívania, rozhodnutia o kolaudácii;  
 

 
Uznesenie č. 87/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom - predaj pozemku, parc. č. 1485 m2 

o výmere 21m2 v k.ú. Ba- Lamač p. Ing. Nemčekovej 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 

A.1 predaj pozemku parc. č. 1485 o výmere 21m² v k.ú. BA – Lamač p.  Ing. Nemčekovej za 
nasledovných podmienok: 
 
a) kúpna cena vo výške 1650,- Sk/m2; 
b) splatnosť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy; 
 
 

Uznesenie č. 88/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predaj pozemku, parc. č. 1808/9  
o výmere 97m2 v k.ú. Ba- Lamač spol. I.P.R. SLOVAKIA, s.r.o. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 

B.1  predaj pozemku parc.č. 1808/9 o výmere 97 m2  v k.ú. Ba- Lamač spol. I.P.R. 
SLOVAKIA, s.r.o. za nasledovných podmienok: 
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a) kúpna cena vo výške  10 000,- Sk/m2; 
b) splatnosť do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy; 
 

 
Uznesenie č. 89/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k návrhu na schválenie VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 

o poskytovaní dotácií 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený  návrh VZN č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2005 
o poskytovaní dotácií; 

 
 

Uznesenie č. 90/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na schválenie VZN č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 
o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava – Lamač 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený návrh VZN č. 3/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 
o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava - Lamač, 
s pripomienkami; 

 
 

Uznesenie č. 91/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k pracovnému návrhu na schválenie VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba- 

Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený  pracovný návrh VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 
v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba- Lamač; 

 

B. ukladá 
 
B.1   prednostovi MÚ v spolupráci s komisiou financií, podnikateľských aktivít a dopravy, 
pripraviť návrh opatrení na zlepšenie situácie v oblasti parkovania v MČ Bratislava- Lamač;    
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Uznesenie č. 92/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k pracovnému návrhu na schválenie VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

6/2004 o miestnych daniach na území MČ BA- Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený pracovný návrh VZN č. 5/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004  
o miestnych daniach na území MČ Bratislava- Lamač; 

 

 
Uznesenie č. 93/2007/V 

zo zasadnutia dňa 31.5.2007 
k návrhu na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 

 
A.1  predložený  návrh na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk,  

 
B. ukladá 
 
B.1  prednostovi MÚ predložiť na najbližšie MZ, cenové ponuky na detské prvky, určiť 
konkrétne rozmiestnenie jednotlivých prvkov na jednotlivé ihriská a predložiť do príslušnej 
komisie na prerokovanie v spolupráci s MČ;  
 
B.2  prednostovi MÚ zaradiť do koncepcie rozvoja a údržby detských ihrísk aj revitalizácie 
ihrísk v areáli MŠ Heyrovského a Zlatohorská ulica; 
 
 

Uznesenie č. 94/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na zaujatie stanoviska k zmluve o zriadení spoločnej stavebnej úradovne 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. schvaľuje 
 
A.1  predložený návrh  zmluvy o zriadení spoločnej stavebnej úradovne podľa alternatívy 
č.  1 
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Uznesenie č. 95/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na rekonštrukciu kina 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. s ú h l a s í 
 
A.1 so zmenou funkčného využitia kina na Malokarpatskom námestí;   
 
 

Uznesenie č. 96/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k informácii o študentskej súťaži revitalizácie Malokarpatského námestia 
Miestne zastupiteľstvo MČ BA - Lamač po prerokovaní predloženého materiálu 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informatívnu správu o súťaži študentov 4. ročníka Fakulty architektúry STU;   
 
 

Uznesenie č. 97/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k informatívnej správe o prenájme parkovacích miest  v MČ Ba – Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1  informatívnu správu o prenájme parkovacích miest v MČ Ba- Lamač; 

 
 

Uznesenie č. 98/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k informatívnej správe o zozname podnikateľov v MČ, budov spravovaných MČ  
a pasportizácie pozemkov na území MČ Ba – Lamač 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1  informatívnu správu  o zozname podnikateľov v MČ, budov spravovaných MČ 
a pasportizácie pozemkov na území MČ Ba- Lamač;; 
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Uznesenie č. 99/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby za I.Q. 2007 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
A. berie na vedomie 
 
A.1  informatívnu správu  o činnosti opatrovateľskej služby za I.Q. 2007; 

 
 

Uznesenie č. 100/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k informatívnej správe o modernizácii tepelných zariadení v MČ Ba- Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. konštatuje 
 

A.1 že modernizácia zariadenia pre zásobovanie teplom bola prevedená v priebehu rokov 
2005-2006; v rozsahu ponuky na dlhodobý prenájom tepelného zariadenia, predloženej 
firmami EVČ Pardubice a 1. energetickou Bratislava, v priebehu rokov 2005-2006; 

 
 

Uznesenie č. 101/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na zmenu uznesenia č.67/2007/V zo zasadnutia dňa 19.4.2007  v časti B odsek 
B.1 k predaju pozemkov vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, v správe mestskej časti 

Bratislava - Lamač- Lamačská brána 

         

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

B. schvaľuje 
 

B.1 predaj pozemkov evidovaných v PK ako parc. č. 2484, 2485, v registri E  ako 
parc. č. 2679, 2680, 2761 v 1/2, 2874-6,2929, 2930, 2986, 2987, 3081-4, 3155-8, 3176-9, 
3473, 3474,3476, 3491, 3508, 3511, 3356-9 v k. ú. Lamač spolu o výmere 53 115 m² 
zverených protokolom č. 1188009560200 zo dňa 12.8.2002 o zverení majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti 
Bratislava – Lamač t.j. celkovo 53 115 m2 do vlastníctva žiadateľa spoločnosti The Port, a.s. 
na účely realizovania výstavby obchodno - zábavného centra The Port a výstavby nového 
električkového prepojenia Dúbravky a Devínskej Novej Vsi za cenu 500,-Sk/m2  t.j. celkovo 
za cenu 26 557 500,- Sk za týchto podmienok: 

 
 

1. Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Lamač. V prípade, že kúpna 
zmluva nebude v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.  
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           C.  zrušuje 
 
           C.1  Uznesenie č. 67/2007/V zo dňa 19.4.2007, v časti B bod B.1;  
 

 

Uznesenie č. 102/2007/V 
zo zasadnutia dňa 31.5.2007 

k návrhu na poskytnutie účelovej finančnej dotácie oprávnenému subjektu v zmysle 
VZN č. 1/2005 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 

A.1 pridelenie dotácie na rok 2007 pre Občianske združenie STO Lamač, stolno-tenisový 
oddiel Lamač, Studenohorská 35, Bratislava vo výške 23 100,- Sk; 

 
 

 

●  ●  ● 
Návrhová komisia: 
 
MVDr. Pavol Čech v.r.                   ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

 

 

 

 

JUDr. Peter Grom v.r.                                                                ..................................................
  
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
      

●  ●  ● 

 

 

Ľubomír Plai v.r.                      ................................................ 
prednosta Miestneho úradu     
 
 

 

 

 

Mgr. Oľga Keltošová v.r.        ................................................ 
starostka MČ Bratislava - Lamač   

 
 


