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Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________ 

 
 

U z n e s e n i a   č. 18/IV/2006 – 20 /IV/2006 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 13.02.2006 
 
 
 

Uznesenie č. 18/IV/2006 
zo dňa 13.2.2006 

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, Ing. Mgr. Radoslava 

Olekšáka a Ing. Daniela Valentoviča, CSc.; 

3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov - MZ Ing. Ľudovíta Lučeniča a 

JUDr. Júliu Ondrišovú 

 
 
 

Uznesenie č.19/IV/2006 
zo dňa 13.2.2006 

K bodu 2 – Stanovisko MZ k novinovému článku uverejnenému v denníku Pravda dňa 

8.2.2006 a k priebehu rokovania MZ dňa 7.2.2006 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač 

ostro protestuje 

proti spôsobu informovania o priebehu miestneho zastupiteľstva dňa 7.februára 2006 v denníku 

Pravda z 8. februára 2006, keďže článok nemá objektívny charakter, manipuluje a zamlčiava 

podstatné fakty, ktoré odzneli na zastupiteľstve a podáva skreslený obraz miestneho 

zastupiteľstva za účelom diskreditácie miestneho zastupiteľstva s dôrazom na vybraných 

poslancov, ktorí najviac kritizujú prácu starostu a prednostu MÚ v Lamači 
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Uznesenie č. 20/IV/2006 
zo dňa 13.2.2006 

K bodu 3 – Rôzne 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Lamač 

A. odporúča 

redakčnej rade, v rámci rovnoprávneho prístupu volených predstaviteľov samosprávy 

k informovaniu občanov, zabezpečiť úpravu v miestnom mesačníku Lamačan tak, aby namiesto 

pravidelnej rubriky „príhovor starostu“ bol pre starostu mestskej časti vylosovaný z mesiacov 

marec až jún jeden mesiac, v ktorom bude uverejnený jeho príspevok formou rozhovoru v 

priestore rovnakého rozsahu ako pre poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom toto pravidlo 

neobmedzuje volených predstaviteľov samosprávy mestskej časti v práve informovať 

o odborných témach 

B. žiada 

redakčnú radu zabezpečiť uverejnenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 19/IV/2006 prijaté 

k bodu 2 tohto zasadnutia na prvej stane miestneho mesačníka „Lamačan“ v čísle 3 

 
•  •  • 

 
Návrhová komisia: 
 
Ing. Jaroslav Mrva      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák     ................................................ 
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 


