
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

U z n e s e n i a   

 č. 125/ 2007/V – 146/ 2007/V 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 06.09.2007 
 

 
 

Uznesenie č. 125/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 
 105/2007/V, B.1 a B.2 
 108/2007/V, D.2 
 36/2007/V 
 117/2007/V 
 119/2007/V 
 
A.2 priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 
 10/2007/V 
 48/2007/V 
 85/2007/V 
 106/2007/V 
 110/2007/V 
 116/2007/V 
 
 

Uznesenie č. 126/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k situačnej správe mestskej polície za mesiac jún a júl 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac jún a júl 2007  
 



- s pripomienkami 
 
 
 

Uznesenie č. 127/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 návrh plánu kontrolnej činnosti MK na II. polrok 2007  
 

- s pripomienkami 
 

B. ukladá 
 
B.1 miestnemu kontrolórovi realizovať úlohy plánu v II. polroku 2007  
 
 
 

Uznesenie č. 128/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k správe o nových interných zásadách vypracovaných v zmysle plánu práce MK 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 správu miestneho kontrolóra o vypracovaní zásad pripojených k materiálu a znenie zásad 
prevádzky motorových dopravných prostriedkov na MÚ MČ BA – Lamač 
 

- bez pripomienok 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 predložený návrh internej normy „Zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaná petícií 
v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Lamač“ 
 

- bez pripomienok 
 

C. ukladá 
 
C.1 prednostovi MÚ dôsledne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z oboch prijatých interných 
noriem 
 



Uznesenie č. 129/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na schválenie VZN č. 6/2007 o pravidlách času predaj v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v MČ Ba – 

Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. schvaľuje 

 
A. 1 predložený pracovný návrh VZN č. 6/2007 MČ Ba – Lamač o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 

 
 

Uznesenie č. 130/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predaj časti pozemku parc. č. 
2555/1  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predaj časti pozemku v k.ú. Lamač parc. č. 2555/1 – ostatné plochy o výmere cca 2 m2 
pre Jozefa Švajlena za cenu 2 000,- Sk/m2 
 
 
 

Uznesenie č. 131/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – umiestnenie stánku na trhovisko, 
parc. č. 493 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 umiestnenie stánku na trhovisko po napojení na vodu a kanalizáciu z VÚB 
 
 
 

Uznesenie č. 132/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemku parc. č. 382 
s objektom súpis. č 1243 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 prenájom pozemku parc. č. 382 s objektom súpis. č. 1243 so zastavanou plochou 
o výmere 41,2 m2 v k.ú. Ba – Lamač na Vrančovičovej ulici za účelom rekonštrukcie 
existujúceho sociálneho zariadenia pre pracovníkov Dopravného podniku 
 



 
Uznesenie č. 133/2007/V 

zo zasadnutia dňa 06.09.2007  
k informácii o podmienkach predaja a kúpy budovy VÚB na Malokarpatskom námestí 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu o podmienkach predaja a kúpy budovy VÚB na Malokarpatskom námestí 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 134/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na schválenie a čerpanie úveru 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predložený návrh na schválenie a čerpanie úveru za podmienky  dodržania zásady 
schváleného uznesenia č. 110/2007V zo dňa 28.6.2007 a viazania úveru na kúpu budovy 
VÚB 
 
- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 135/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k návrhu na doplnenie plánu práce MZ na 2. polrok 2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predložený plán práce MZ na 2. polrok 2007  
 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 136/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

k informatívnej správe o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku p. Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o prevode vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p. 
Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67 



 
- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 137/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o vybavovaní petície na Malokarpatskom námestí 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu o vybavovaní petície na Malokarpatskom námestí 
 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 138/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
vzdelávanie zamestnancov MÚ 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu o žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na vzdelávanie 
zamestnancov MÚ 
 

- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 139/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o príprave na zavedenie eura 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu o príprave na zavedenie meny eura 
 

B. ukladá 
 

B.1 MÚ Lamač prípravu na zavedenie meny eura v MČ Bratislava – Lamač včítane 
výberového konania na spoločnosť, ktorá bude usmerňovať proces prípravy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Uznesenie č. 140/2007/V 

zo zasadnutia dňa 06.09.2007  
 k informácii o činnosti Rady školy 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie ne vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o činnosti Rady školy 
 

- bez pripomienok 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 predložený návrh na zastúpenie MÚ Bratislava – Lamač v Rade školy ZŠ s MŠ na 
Malokarpatskom námestí č. 1 
 

- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 141/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o organizácii školského roka 2007/2008 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu i doplnené informácie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Petákovej 
a zriaďovateľa SOA Liberta Ing. Slobodu v zmysle uznesenia č. 19/07 Miestnej rady 
z 23.8.2007 
 

- s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 142/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o Hrubých hodoch v Lamači 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o priebehu Hrubých hodov v Lamači 
 

- s pripomienkami 
 
 
 

Uznesenie č. 143/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o sťažnosti na predsedu redakčnej rady mesačníka Lamačan 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 



A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu o sťažnosti na predsedu Redakčnej rady mesačníka Lamačan 
 

- bez pripomienok 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti na predsedu Redakčnej rady mesačníka 
Lamačan JUDr. Mareka Bartoviča v zložení: 
Daniel Valentovič, Mária Pikulíková, Richard Čanaky, Mária Čačíkova 
 
 

Uznesenie č. 144/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informácii o príprave rekonštrukcie Zhorínskej ulice 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu 
 
 

Uznesenie č. 145/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k informatívnej správ o činnosti opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A. 1 predloženú informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 2007  
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 146/2007/V 
zo zasadnutia dňa 06.09.2007  

 k návrhu na schválenie novej koncepcie zimnej a letnej údržby 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 kúpu špeciálneho viacúčelového komunálneho stroja značky Bobcat Toolcat za účelom 
zabezpečenia zimnej a letnej údržby ako jedinečného zariadenia svojho druhu na našom trhu 
 
A.2 vyčlenenie sumy cca. 4 milióny Sk na kúpu viacúčelového komunálneho stroja značky 
Bobcat Toolcat z fondu krytia kapitálových výdavkov  
 

B. schvaľuje 
 



B.1 vytvorenie pracovnej skupiny za účelom zabezpečenia zimnej a letnej údržby 
B.2 vyčlenenie prostriedkov na zabezpečenie činnosti pracovnej skupiny  premietnuť do 
úpravy rozpočtu na rok 2007 a predložiť na rokovanie MZ v októbri 2007  
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

JUDr. Júlia Ondrišová, v.r.                                                    .................................................. 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
      

●  ●  ● 

 

 

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

 

 

 

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


