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Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 1/IV/2006 – 17/IV/2006 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 07.02.2006 
 
 

Uznesenie č. 1/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 1 – Otvorenie (program, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
1. predložený návrh programu zasadnutia, 
2. za členov návrhovej komisie poslancov MZ Ing. Jaroslava Mrvu a Ing. Daniela Valentoviča, CSc. 
3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov MZ Ing. Ľudovíta Lučeniča a JUDr. Júliu 

Ondrišovú 
 
K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie unesení z ostatného zasadnutia MZ (22.12.2005) 
K bodu nebolo prijaté platné uznesenie. 
 

Uznesenie č. 2/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 3 – Správa miestneho kontrolóra 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení, bez pripomienok 
 
B. súhlasí 
s vyradením uznesenia MZ č. 57/IV/2005 
 
C. žiada 
informáciu miestneho kontrolóra o prevádzke miestnej materskej školy v školskom roku 2005/2006 
doplniť v zmysle pripomienok a predložiť ju písomne na nasledujúcom zasadnutí MZ. 
      
D. schvaľuje 
predložený návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2006, s pripomienkami 
 

Uznesenie č. 3/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 4 – Situačná správa miestnej polície za mesiace – december 2005; január 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
berie na vedomie 
predloženú situačnú správu miestnej polície za mesiace december 2005 a január 2006, bez 
pripomienok 
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Uznesenie č. 4/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 5 – Návrh na úpravu poplatkov za navštevovanie MŠ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
úpravu poplatku za navštevovanie obecnej materskej školy na 250,- Sk mesačne na 1 dieťa, 
s účinnosťou od 1.3.2006. 
 

Uznesenie č. 5/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 6 – Návrh na úpravu sadzobníka za používanie telocviční v ZŠ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. schvaľuje 
predložený návrh sadzobníka platieb za prenájom priestorov v budove ZŠ na Malokarpatskom nám. č. 1 
s účinnosťou od 1.2.2006  
 
B. žiada 
radu školy a riaditeľku ZŠ s MŠ posúdiť ekonomické a iné podmienky prevádzkovania subjektu ZŠ s MŠ 
v troch samostatných budovách a predložiť stanovisko na rokovanie MZ, T: marec 2006 
 

Uznesenie č. 6/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 7 – Návrh na zaujatie stanoviska k správe f. Marianum o výške poplatkov za hrobové 
miesta 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predloženú správu mestskej príspevkovej organizácie Marianum o výške poplatkov za hrobové miesta 
na miestnom cintoríne v Lamači a o hospodárení v roku 2005 
 
B. žiada 
riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Marianum o spracovanie analýzy výhľadu príjmov za miesta 
na lamačskom cintoríne na roky 2005 - 2014 v zmysle pripomienok z diskusie s predložením na 
rokovanie nasledujúceho riadneho MZ. 
 
C. ukladá 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva prerokovať informáciu o prevádzke cintorína v Lamači 
z pohľadu finančnej a legislatívnej možnosti zmeny správy a prevádzky lamačského cintorína, T: marec 
2006  
 

Uznesenie č. 7/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 8 – Návrh na schválenie žiadosti FK Lamač o poskytnutie dotácií na dostavbu objektu 
šatní a soc. zariadení  v areáli FK Lamač a na prevádzku v roku 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
1. predložený návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci na rok 2006, na základe ktorej mestská časť 

poskytne FK Lamač finančnú dotáciu vo výške 500 000,- Sk na prevádzku klubu, údržbu 
a prevádzku budov a zariadení v areáli FK Lamač v roku 2006; 

2. predložený návrh zmluvy o poskytnutí účelovej finančnej dotácie č. 1/2006 vo výške 1,6 mil. Sk 
na realizáciu dostavby objektu šatní a sociálnych zariadení v areáli FK Lamač; 
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3. predložený návrh dodatku č. 1 k zmluve o budúcej zmluve medzi MČ Bratislava Lamač a FK 
Lamač; 

4. súvisiace úpravy rozpočtu  MČ na rok 2006, a to presun sumy 1,6 mil. Sk na realizáciu 
dostavby objektu šatní a sociálnych zariadení v areáli FK Lamač z plánovaných kapitálových 
výdavkov do bežných výdavkov rozpočtu. 

 
Uznesenie č. 8/IV/2006 

zo dňa 7.2.2006 
K bodu 9 – Návrh na zaujatie stanoviska k petícii občanov vo veci výstavby polyfunkčného 
objektu na Malokarpatskom námestí 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
petíciu a pripomienky občanov k výstavbe polyfunkčného objektu na Malokarpatskom námestí 
 
B. odporúča starostovi 
rozhodnúť vo veci v zmysle platných právnych predpisov  
 

Uznesenie č. 9/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 10 – Návrh na zaujatie stanoviska k protestu občanov proti umiestneniu 
telekomunikačného zariadenia na bytovom dome Studenohorská 38/40 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predložené pripomienky občanov k umiestneniu telekomunikačného zariadenia, základňovej anténnej 
stanice na bytovom dome Studenohorská 38/40 podané petíciou zo dňa 2.2.2006 a protestom zo dňa 
27.1.2006  
 
B. odporúča starostovi 
vydať záporné stanovisko k umiestneniu telekomunikačného zariadenia, základňovej anténnej stanice 
na streche bytového domu Studenohorská 38/40 v záujme ochrany zdravia a majetku občanov, najmä 
s ohľadom na ochranu školopovinných detí 
 

Uznesenie č. 10/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 11 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti F. MONE o zmenu stavby pred dokončením 
v časti vykurovania bytov v nadstavbe objektu na Malokarpatskom nám. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
odporúča starostovi 
rozhodnúť vo veci v zmysle platných právnych predpisov 

 
Uznesenie č. 11/IV/2006 

zo dňa 7.2.2006 
K bodu 12 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vaculovej o zníženie nájomného za 
prenájom časti pozemku p.č. 617/1 o výmere 20,5 m2 pod predajným stánkom na križovatke ulíc 
Vrančovičova/Hodonínska 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
úpravu nájomnej zmluvy s p. Vaculovou o prenájme časti pozemku p.č. 617/1 o výmere 20,5 m2 pod 
predajným stánkom na križovatke ulíc Vrančovičova/Hodonínska, a to znížením nájomného na 500,-
Sk/m2/rok so splatnosťou polročne, s účinnosťou od 1.1.2006 
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Uznesenie č. 12/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 13 – Návrh na schválenie žiadosti p. Baláža o kúpu/prenájom časti pozemku p.č. 438 
v k.ú. Ba-Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
neschvaľuje 
predaj časti pozemku parc. č. 438 v k.ú. Ba-Lamač o výmere cca 400 m2 v zmysle žiadosti predloženej 
p. Balážom 
 

Uznesenie č. 13/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 14 – Návrh na pridelenie obecného bytu v nadstavbe MÚ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje 
1. uzavretie predloženého návrhu zmluvy o nájme bytu „B“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. 

Petrom Filom 
2. zoznam náhradníkov, s ktorými bude uzavretá príslušná nájomná zmluva o nájme bytu 

v nadstavbe miestneho úradu, v prípade neobsadenia alebo uvoľnenia bytu v nadstavbe 
miestneho úradu v poradí: 1) p. Ján Šilinger, 2) p. Anna Halaszová 

 
Uznesenie č. 14/IV/2006 

zo dňa 7.2.2006 
K bodu 15 – Návrh plánu investičných akcií a údržby komunikácií na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. schvaľuje 
predložený návrh plánu investičných akcií a údržby komunikácií na rok 2006 s pripomienkami k návrhu 
údržby komunikácií 
B. ukladá prednostovi 
pravidelne informovať miestne zastupiteľstvo o priebehu plnenia investičného plánu na jednotlivých 
zasadnutiach v roku 2006  
 

Uznesenie č. 15/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu – 16 a) Časopis Lamačan – Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny členom redakčnej 
rady časopisu Lamačan za aktívne pôsobenie v roku 2005 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
 
schvaľuje 
udelenie mimoriadnej odmeny členom redakčnej rady: 
- Ing. cecílii Danišovej   1 000,- Sk 
- Dr. Anne Seewaldovej   1 000,- Sk 
- p. Petrovi Šoulovi      500,- Sk 
za aktívne pôsobenie v Redakčnej rade a prispievanie do časopisu Lamačan v roku 2005  

 
Uznesenie č. 16/IV/2006 

zo dňa 7.2.2006 
K bodu – 16 b) Žiadosť Okresného súdu BA IV vo veci zvolenia kandidáta p. Balážiho na funkciu 
prísediaceho Okresného súdu BA IV v zmysle predloženého návrhu 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač k predloženému návrhu neprijalo platné 
uznesenie. 
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Uznesenie č. 17/IV/2006 
zo dňa 7.2.2006 

K bodu 17 – Informácie (17 a) Informácie starostu; 17 b) Správa o plnení uznesení za IV. Q. 2005; 
17 c) Správa o postupe rozvoja lokality Staré záhrady; 17 d) Informácia o podaní občanov k dani 
z nehnuteľnosti; 17 e) Správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za IV. Q. 2005 s fin. 
zúčtovaním roka 2005, f) Stanovisko magistrátu k sumáru pripomienok MČ k VZN o dani z 
nehnuteľnosti) g) Podanie p. T. Hammela z 6.2.2006); 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 
predložené písomné informácie 
 
B. dôrazne protestuje 
proti zaslanému stanovisku k riešeniu pripomienok občanov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva 
vo veci VZN o dani z nehnuteľnosti, ktoré listom z 31.1.2006 zaslala starostovi riaditeľka magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy, najmä proti výroku o opakovanom administratívnom zaťažovaní pracovníkov 
magistrátu a ďalších inštitúcií niektorými občanmi mestskej časti 
 

•  •  • 
 

Návrhová komisia: 
 
Ing. Jaroslav Mrva      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 
 
Ing. Daniel Valentovič, CSc.     ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 

•  •  • 
 
 

 
Mgr. Branislav Masár      ................................................ 
prednosta Miestneho úradu  
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Šramko      ................................................ 
starosta MČ Bratislava Lamač 


