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Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 149/IV/2005 – 165/IV/2005 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 13.12.2005 
 
K bodu 1 – Otvorenie (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia, členov návrhovej komisie a overovateľov 
zápisnice: 
 
Návrhová komisia:    Mgr. Oľga Keltošová 
      Ing. Jaroslav Mrva 
 
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Marta Janyšková 
      Ing. Mgr. Radoslav Olekšák 
 
K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatných zasadnutí MZ (22.11.2005) 
K predmetnému bodu programu nebolo prijaté uznesenie. 
  

Uznesenie č. 149/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 3 – Informácia miestneho kontrolóra 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 

- kontrolu plnenia uznesení 
- Správu o kontrole pohľadávok a záväzkov 
- Správu o štruktúre nákladov na nadstavbu MÚ 
- Správu o plnení úloh MK v roku 2005  
- Správu o činnosti MK v roku 2005 

- s pripomienkami 
B. ukladá 

prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie opatrení navrhnutých miestnym kontrolórom v jednotlivých 
správach 

C. ruší  
uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Lamač č. 109/IV/2005 z 20.9.2005, 
z dôvodu neplnenia odporúčaní v zmysle uvedeného uznesenia 

 
Uznesenie č. 150/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 4 – Situačná správa miestnej polície za mesiac november 2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predloženú situačnú správu miestnej polície za mesiac november 2005, s pripomienkami 
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Uznesenie č. 151/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 5 – Situačná správa obvodného oddelenia PZ Dúbravka za obdobie od 1.1.2005 do 
30.11.2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predloženú situačnú správu obvodného oddelenia PZ Dúbravka  

 
Uznesenie č. 152/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 6 – Návrh na schválenie žiadosti p. Šilleho o predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v kine Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
uzavretie predloženého návrhu dodatku č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 
10.1.2000 s nájomcom p. Šillem za nasledovných podmienok: 

a) predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
b) zvýšenie nájomného na 12.000,- Sk/rok 

 
K bodu 7 – Návrh na schválenie žiadosti f. Nubium, s.r.o. o prenájom časti  pozemkov p.č. 568/1, 
483/1, 572 na osadenie reklamných panelov 
Materiál bol po rozprave stiahnutý z rokovania na dopracovanie. 
 

Uznesenie č. 153/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 8 – Návrh na schválenie Koncepcie rozvoja miestnej knižnice Bratislava – Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
1. predložený návrh koncepcie rozvoja Miestnej knižnice Ba – Lamač; 
2. obnovu výpočtovej techniky, interiéru ako aj exteriéru Miestnej knižnice podľa schválenej 

koncepcie a personálne doplnenie Miestnej knižnice prijatím zamestnanca na plný pracovný 
úväzok nasledovne: 
2.1 v I. polroku 2006 riešiť personálne zabezpečenie, nákup kníh a periodík ako aj obstarania 

výpočtovej techniky podľa koncepcie v objeme cca 292 tis. Sk; 
2.2 v II. polroku 2006 riešiť obnovu interiéru a exteriéru Miestnej knižnice podľa koncepcie 

v objeme cca 60 tis. Sk; 
2.3 v roku 2007 riešiť obstaranie výpočtovej techniky ako aj interiéru Miestnej knižnice podľa 

koncepcie v objeme cca 37 tis. Sk; 
2.4 rozšírenie otváracích hodín pre verejnosť, vrátane soboty dopoludnia. 

 
Uznesenie č. 154/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 9 – Návrh na schválenie Koncepcie výchovy a vzdelávania v ZŠ na Malokarpatskom 
námestí 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predložený návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania v ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí v Lamači  
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Uznesenie č. 155/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 10 – Návrh na schválenie žiadosti FK Lamač o spolu financovanie stavby šatní 
a sociálnych zariadení v areáli FK Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
1. predloženú žiadosť FK Lamač o spolu financovanie stavby šatní a sociálnych zariadení v areáli 

futbalového štadióna Na barine v Lamači formou poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na 
tento účel z prostriedkov fondov vo výške 590 000 Sk; 

2. uzavretie predloženého návrhu zmluvy o poskytnutí účelovej návratnej finančnej výpomoci vo 
výške 590 000,- Sk pre občianske združenie FK Lamač, Na barine. 

 
Uznesenie č. 156/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 11 – Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2005  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2005, a to rozpočtové opatrenie na presun sumy 180 tis. Sk 
medzi kategóriami 641 a 637 vo výdavkoch bežného rozpočtu, bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu 
 

Uznesenie č. 157/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 12 – Návrh rozpočtu na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
odporúča 
vrátiť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Lamač na rok 2006 na prerokovanie do 
finančnej komisie v súlade so závermi stavebnej komisie, závermi finančnej komisie zo dňa 28.11.2005 
a s pripomienkami miestneho zastupiteľstva zo dňa 13.12.2005 
 

Uznesenie č. 158/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 13 – Návrh plánu zasadnutí MZ v roku 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 
2006 
 

Uznesenie č. 159/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 14 – Poslanecké dni v roku 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh rozvrhu poslaneckých dní poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ba – 
Lamač pre rok 2006, s pripomienkami 
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Uznesenie č. 160/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 15 – Stanovisko MZ k návrhom dodatkov Štatútu hl.  mesta SR Bratislavy (postavenie 
a právomoci hl. arch. hl. mesta SR Bratislavy, ochrana nefajčiarov) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. nesúhlasí 
s predloženým návrhom dodatku na zmenu štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci ochrany nefajčiarov 
a s presunom tejto kompetencie na mestské časti 
B. nesúhlasí  
s predloženým návrhom dodatkom na zmenu štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci úpravy postavenia 
a právomocí funkcie hlavného architekta SR Bratislavy a žiada ponechať túto funkciu v pôsobnosti 
mestského zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 161/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 16 – Stanovisko MZ k návrhom VZN hl. mesta SR Bratislavy o 

- nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom; 
- miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad; 
- dani z nehnuteľnosti; 
- dani za ubytovanie; 
- dani za užívanie verejného priestranstva. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. zásadne nesúhlasí 
s predloženým návrhom VZN hl. mesta  SR Bratislavy o dani z nehnuteľností na rok 2006 
 
B. žiada 
mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy zohľadniť pri schvaľovaní VZN hl. mesta  SR Bratislavy 
o dani z nehnuteľností na rok 2006 pripomienky občanov mestskej časti Bratislava Lamač doručené na 
magistrát hl. mesta SR Bratislavy listom č. 8634/2005 z 24.októbra 2005 
 

Uznesenie č. 162/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 17 – Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2005  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie 2. polroka 2005 vo výške 21,55 % zo súčtu platov 
za uvedené obdobie 
 

Uznesenie č. 163/IV/2005 
zo dňa 13.12.2005 

K bodu 18 – Návrh na udelenie odmeny starostovi za 4. štvrťrok 2005  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
udelenie odmeny starostovi za obdobie 4. štvrťroka 2005 vo výške 25,64 % zo súčtu platov za uvedené 
obdobie 

 
K bodu 19a) – Rôzne, Návrh na schválenie žiadosti p. Baláža o odkúpenie časti pozemku 
Materiál bol po rozprave stiahnutý z rokovania na opätovné prerokovanie vo finančnej komisii. 
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Uznesenie č. 164/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
K bodu 19b) – Rôzne, riešenie parkovania autobusov MHD na ul. Cesta na Klanec 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
žiada 
starostu rokovať s generálnym riaditeľom DPMB o  

a) zriadení autobusovej linky č. 63 ako ekologickej s používaním výhradne kĺbových autobusov na 
plynový pohon; 

b) vybavení autobusov aj na ostatných linkách, ktoré majú konečnú v tesnej blízkosti domovej 
zástavby, ekologickým pohonom, z dôvodu neúmerného obťažovania občanov zápachom 
z výfukových plynov autobusov 

 
Uznesenie č. 165/IV/2005 

zo dňa 13.12.2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predložené informácie starostu, s pripomienkami 
 

 
�   �   � 

 
 
Návrhová komisia :  
 

   
Mgr. Oľga Keltošová      .................................................. 
poslanec miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Mrva      .................................................. 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva 

 
 

�   �   � 
 
 
Mgr. Branislav Masár      .................................................. 
prednosta miestneho úradu 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Šramko      .................................................. 
starosta mestskej časti Bratislava Lamač  
 


