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Plán práce MR a MZ na I. polrok 2007 
 
 
 
 

II. Miestna rada - druhé zasadnutie dňa 8.2.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam pp. Tolnaya a Murárika o odpustenie 

úrokov z omeškania 
4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Erdélyiovej o odpustenie dlhu z prenájmu 

NP 
5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Lieskovskej o odpustenie úrokov 

z omeškania 
6. Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke na rekonštrukciu obecného bytu na 

Studenohorskej ul. 11 v Bratislave 
7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Machalíka o odpustenie úrokov z omeškania 
8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o kúpu pozemku – p. Nemčeková 
9. Návrh na zaujatie stanoviska k dodatku zmluvy s Dexiou                         
10. Rôzne 
11. Záver 

 
 
 
 

II. Miestne zastupiteľstvo – druhé zasadnutie dňa 22.2.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu 
4. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení 
5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac január 2007  
6. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam pp. Tolnaya a Murárika o odpustenie 

úrokov z omeškania 
7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Erdélyiovej o odpustenie dlhu z prenájmu 

NP 
8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Lieskovskej o odpustenie úrokov 

z omeškania 
9. Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke na rekonštrukciu obecného bytu na 

Studenohorskej ul. 
10. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Machalíka o odpustenie úrokov z omeškania 
11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o kúpu pozemku – p. Nemčeková 
12. Návrh na zaujatie stanoviska k dodatku zmluvy s Dexiou   
13. Informatívna správa o priebehu súdnych sporov 
14. Rôzne 
15. Interpelácie poslancov 
16. Záver 
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III. Miestna rada – tretie zasadnutie dňa 8.3.2007 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na obdobie rokov 2007-2009 
4. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti VÚB banky o predĺženie doby nájmu pozemku 
5. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Škurlovej o odpustenie dlhu 
6. Návrh na schválenie uzavretia dohody o spolupráci na realizácii rekonštrukcie ulice 

Zhorínska 
7. Rôzne  
8. Záver 

 
 
 

III. Miestne zastupiteľstvo – tretie zasadnutie dňa 22.3.2007 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu 
4. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení 
5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac február 2007 
6. Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na obdobie rokov 2007-2009 
7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti VÚB banky o predĺženie doby nájmu pozemku 
8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Škurlovej o odpustenie dlhu 
9. Návrh na schválenie uzavretia dohody o spolupráci na realizácii rekonštrukcie ulice 

Zhorínska 
10. Informatívna správa o priebehu súdnych sporov 
11. Informácia o zákonnej úprave mesačného platu starostu a miestneho kontrolóra 

a o úprave mesačných odmien poslancov 
12. Rôzne 
13. Interpelácie poslancov 
14. Záver 
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IV. Miestna rada – štvrté zasadnutie dňa 5.4.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 1826/8 ostatná plocha o výmere 3 671 m2 v k.ú. 

Lamač 
4. Návrh na schválenie postupu nakladania so školníckymi bytmi MČ – Lamač 
5. Návrh na obstarávanie výpočtovej techniky 
6. Návrh na uplatnenie predkupného práva k budove vo vlastníctve spoločnosti AGRO-

BIO Hubice 
7. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácie 
8. Návrh na zaujatie stanoviska k valorizácií platov starostu, kontrolóra MČ a poslancov 
9. Návrh na zaujatie stanoviska k pracovnému návrhu záverečného účtu MČ Bratislava - 

Lamač za r. 2006 
10. Rôzne  
11. Záver 

 
 

IV. Miestne zastupiteľstvo – štvrté zasadnutie dňa 19.4.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu 
4. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení 
5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac marec 2007 
6. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za prvý kvartál 2007  
7. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 1826/8 ostatná plocha o výmere 3 671 m2 v k.ú. 

Lamač 
8. Návrh na schválenie postupu nakladania so školníckymi bytmi MČ – Lamač 
9. Návrh na obstarávanie výpočtovej techniky 
10. Návrh na uplatnenie predkupného práva k budove vo vlastníctve spoločnosti AGRO-

BIO Hubice 
11. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácie 
12. Návrh na zaujatie stanoviska k valorizácií platov starostu, kontrolóra MČ a poslancov 
13. Návrh na zaujatie stanoviska k pracovnému návrhu záverečného účtu MČ Bratislava - 

Lamač za r. 2006 
14. Informatívna správa o priebehu súdnych sporov 
15. Rôzne 
16. Interpelácie poslancov 
17. Záver 
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V. Miestna rada – piate zasadnutie dňa 17.5.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh na schválenie záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za r. 2006  
4. Návrh na zmenu sadzobníka poplatkov za prenájom reklamných plôch umiestnených 

na budovách v správe resp. vlastníctve MČ BA – Lamač 
5. Návrh na úpravu mandátnych zmlúv so spoločnosťou Duspama 
6. Návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej 
časti BA –Lamač 

7. Návrh na zmenu zásad prenájmu verejných priestranstiev 
8. Návrh na schválenie realizácie projektu „Leto na Rosničke 2007“ 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 

V. Miestne zastupiteľstvo – piate zasadnutie dňa 31.5.2007  
 

1.  Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu 
4. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení 
5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac apríl 2007 
6. Návrh na schválenie záverečného účtu MČ Bratislava - Lamač za r. 2006  
7. Informatívna správa o priebehu súdnych sporov 
8. Návrh na zmenu sadzobníka poplatkov za prenájom reklamných plôch umiestnených 

na budovách v správe resp. vlastníctve MČ BA – Lamač 
9.   Návrh na úpravu mandátnych zmlúv so spoločnosťou Duspama 
10. Návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami mestskej   
       časti BA –Lamač 
11.  Návrh na zmenu zásad prenájmu verejných priestranstiev 
12.  Návrh na schválenie realizácie projektu „Leto na Rosničke 2007“ 
13.  Rôzne 
15.  Interpelácie poslancov 
16.  Záver 
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VI. Miestna rada – šieste zasadnutie dňa 14.6.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Návrh na zaujatie k žiadosti o odpredaj obecného bytu – p. Horínková 
4. Rôzne  
5. Záver 

 
 

VI. Miestne zastupiteľstvo – šieste zasadnutie dňa 28.6.2007  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Schválenie programu 
4. Správa miestneho kontrolóra o plnení splatných uznesení 
5. Situačná správa Mestskej polície za mesiac máj 2007  
6. Informatívna správa o priebehu súdnych sporov 
7. Návrh na zaujatie k žiadosti o odpredaj obecného bytu – p. Horínková 
8. Situačná správa obvodného odd. PZ – Dúbravka za prvý polrok 2007  
9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 
11. Záver 
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Plán práce MR a MZ na II. polrok 2007 

 
 
 
 

VII. Miestna rada - siedme zasadnutie dňa 23.8.2007  
 

12. Otvorenie 
13. Schválenie programu 
14. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom (modernizácia ZS)  
4.   Rôzne 

      5.   Záver 
 
 
 

VII. Miestne zastupiteľstvo – siedme zasadnutie dňa 6.9.2007  
 

17. Otvorenie 
18. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
19. Schválenie programu 
4.   Správa o plnení uznesení MZ Ba- Lamač 
15. Situačná správa Mestskej polície za mesiac jún - august 2007  
16. Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za druhý kvartál 2007 
17. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom (modernizácia ZS) 
18. Návrh na udelenie polročných odmien (starostka, kontrolór)  
19. Rôzne 
20. Interpelácie poslancov 
21. Záver 

 
 
 

VIII. Miestna rada – ôsme zasadnutie dňa 25.10.2007 
 

9. Otvorenie 
10. Schválenie programu 
11. Pracovný návrh rozpočtu MČ Ba - Lamač na roky 2008-2010 
12. Návrh na uzavretie zmluvy o dielo vo veci rekonštrukcie atletickej dráhy 
13. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom (modernizácia ZŠ) 
14. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácií 
15. Návrh zadania ÚPD zóny (Zidiny, Zečák, Zelená hora)  
16. Rôzne  
17. Záver 
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VIII. Miestne zastupiteľstvo –ôsme zasadnutie dňa 8.11.2007 
 

15. Otvorenie 
16. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
17. Schválenie programu 
18. Návrh na schválenie rozpočtu MČ Ba- Lamač na roky 2008-2010  
19. Správa o plnení uznesení MZ Ba- Lamač 
20. Situačná správa Mestskej polície za mesiace september a október 2007 
21. Informatívna správa o opatrovateľskej činnosti za tretí kvartál 2007  
22. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam o poskytnutie dotácií 
23. Návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom (modernizácia ZŠ) 
24. Návrh zadania ÚPD zóny (Zidiny, Zečák, Zelená hora)  
25. Rôzne 
26. Interpelácie poslancov 
27. Záver 

 
 
 
 

IX. Miestna rada – deviate zasadnutie dňa 6.12.2007  
 

12. Otvorenie 
13. Schválenie programu 
14. Návrh starostky MČ Ba- Lamač na udelenie cien osobnostiam Lamača na úseku 

športových aktivít  
15. Návrh na zabezpečenie značenia cyklistických ciest z Lamača na mestský systém 

cyklotrás  
16. Rôzne 
17. Záver  

 
 

IX. Miestne zastupiteľstvo – deviate zasadnutie dňa 20.12.2007  
 

18. Otvorenie 
19. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
20. Schválenie programu 
21. Správa o plnení uznesení MZ Ba- Lamač 
22. Situačná správa Mestskej polície za mesiac november 2007 
23. Situačná správa Obvodného odd. PZ- Dúbravka za II. polrok 2007 
24. Návrh starostky MČ Ba- Lamač na udelenie cien osobnostiam Lamača na úseku 

športových aktivít  
18. Návrh na zabezpečenie značenia cyklistických ciest z Lamača na mestský systém 

cyklotrás  
25. Rôzne 
26. Interpelácie poslancov 
27. Záver 

 


