
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

U z n e s e n i a   č. 51/IV/2006 – 75/IV/2006 
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač v dňoch 27.6.2006 a 30.6.2006 
 

 
Uznesenie č. 51/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 27.6.2006 
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 : 

RNDr. Dušan Akantis, Ing. Kvetoslava Ondrejičková; 
3. za overovateľov zápisnice zo zasadnutia MZ poslancov MZ: 

Ing. Daniel Valentovič CSc. a Ján Daniš; 
 
 

Uznesenie č. 52/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. konštatuje, že 
prednosta MÚ nesplnil uznesenie č. 43/IV/2006 zo 16.5.2006 v bode B1: „zabezpečiť predloženie 
komplexnej informácie o príprave rekonštrukcie lamačského kúpaliska od vzniku havarijného stavu 
do súčasnosti“. 
 
B. žiada 

1. starostu vyvodiť osobnú zodpovednosť za nesplnené uznesenie a informovať o tomto 
Miestne zastupiteľstvo 

2. zabezpečiť predloženie komplexnej informácie 
      
 

Uznesenie č. 53/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

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

1. kontrolu plnenia uznesení 
2. priloženú správu 
3. návrh plánu kontrolnej činnosti MK na II. polrok 2006  

- s pripomienkami 
B. súhlasí  
s vyradením uznesení: 22/IV/2006 body 1 a 4; 31/IV/2006 



 
C. ukladá 

1. prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie úloh navrhnutých v opatreniach ku kontrolnej 
správe v bodoch 1 – 6, vrátane zavedenia evidencie hovorov a stanovenia mesačného 
limitu tel. linky v kine; 

2. miestnemu kontrolórovi realizovať plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2006; 
 
 

Uznesenie č. 54/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 4 – Situačná správa mestskej polície za mesiac máj 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
berie na vedomie 
predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac máj 2006  

- s pripomienkami 
 
K bodu 5 – Situačná správa OO PZ SR  
Bod bol stiahnutý z rokovania 
 
K bodu 6 – Návrh na schválenie realizácie II. etapy koncepcie obnovy výpočtovej techniky 
MÚ schválenej uznesením MZ č. 123/IV/2005 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
 

Uznesenie č. 55/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 7 – Návrh na schválenie realizácie projektu kamerového monitorovacieho systému 
v MČ BA Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. berie na vedomie 
predložený projekt kamerového systému hl. mesta SR Bratislavy s rozšírením na MČ BA Lamač 
 
B. schvaľuje 

1. prevod finančných prostriedkov zo štátnej dotácie vo výške 200 tisíc Sk a príspevku 
mestskej časti vo výške 100 tisíc Sk na hlavné mesto SR Bratislavu za účelom 
zabezpečenia realizácie I. etapy kamerového monitorovacieho systému v MČ BA 
Lamač v roku 2006; 

2. súvisiace úpravy rozpočtu MČ na rok 2006  
 
C. žiada 
starostu  rokovať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy a predsedom bratislavského VÚC 
o zabezpečení celkovej realizácie kamerového monitorovacieho systému pre MČ Lamač a podať 
o rokovaniach poslancom informáciu na nasledujúcom zasadnutí MZ 
 
D. ukladá 
vedúcej ekonomického oddelenia MÚ rozpočtovať v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok 2007 sumu 
cca 600 tis. Sk na rozvoj kamerového monitorovacieho systému v MČ BA Lamač 
 



Uznesenie č. 56/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 8 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom budovy kotolne K-24 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. schvaľuje 

1. využitie budovy kotolne K-24 v súlade so zámerom predloženým RNDr. Petrom 
Gabčom s manželkou, s pripomienkami; 

2. výdavky mestskej časti v hodnote 75 tis. Sk na spracovanie žiadosti o finančnú podporu 
na realizáciu projektu z nórskych finančných mechanizmov; 

3. súvisiace úpravy rozpočtu; 
 
B. ukladá 
prednostovi spolupracovať s f. Pega Plus na realizácii projektu v zmysle predloženého 
harmonogramu; 
 
 

Uznesenie č. 57/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 9 – Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom 
v zmysle VZN č. 1/2005  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
pridelenie dotácie na rok 2006 pre 

1. Spolok slov. amatérov vysielačov vo výške 2 000,- Sk; 
2. RK cirkev - farnosť BA Lamač vo výške do 30 000,- Sk (500,- Sk na dieťa) 
3. Liga proti rakovine SR klub Venuša vo výške 2 000,- Sk 
4. ILCO klub stomikov BA  vo výške 3 000,- Sk 
- s pripomienkami 

 
K bodu 10 – Návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku – p. Murárik 
K návrhu nebolo prijaté platné uznesenie 
 
 

Uznesenie č. 58/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 11 – Návrh na odpustenie pohľadávky z nebytových priestorov – p. Takács 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na odpustenie pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov v zmysle žiadosti p. 
I. Takácsa 
 
 

Uznesenie č. 59/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 12 – Návrh  na odpustenie pohľadávky z prenájmu pozemku – p. Vaculová 
K návrhu nebolo prijaté platné uznesenie 
 
 



Uznesenie č. 60/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 13 – Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke f. TERAZZO, s.r.o. na prenájom časti 
pozemku p.č. 1826/8 k.ú. Lamač pri železnici 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
zámer predložený f. TERRAZZO, s.r.o vo veci prenájmu časti pozemku parc. č. 1826/8 v k.ú. 
Lamač, s tým, že po prerokovaní konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu bude návrh zmluvy 
o nájme pozemku predložený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Lamač; 

 
 

K bodu 14 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. B.B. Centrum, spol. s r.o. o kúpu 
pozemku s domom, parc.č. 1891, 1892 v k.ú. Lamač (rodinný dom s pozemkom na ul. 
Prídanky); 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
K bodu 15 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. G.B. Agency s.r.o. o kúpu pozemkov  
PK parc. č. 2484, 2485 v k.ú. Lamač; 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
K bodu 16 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. Centrade, a.s. o kúpu pozemkov parc. 
č. 2679, 2680, 2761, 2874, 2875, 2876 v k.ú. Lamač; 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 

 
K bodu 17 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Nemčekovej o kúpu pozemku p.č. 
1484/1 v k.ú. Lamač; 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
 

Uznesenie č. 61/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 18 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Ing. Jarábka o kúpu pozemku p.č. 
568/2 v k.ú. Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
neschvaľuje 
predaj pozemku parc.č. 568/2 o výmere 56 m2 v k.ú. BA-Lamač 
 
 

Uznesenie č. 62/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 19 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Kalmára o udelenie výnimky 
z uplatňovania inflačného koeficientu v nájomnej zmluve 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na udelenie výnimky z uplatňovania inflačného koeficientu v nájomnej zmluve 
o nájme nebytových priestorov na prevádzku kľúčovej služby v kine Lamač uzavretej medzi MČ BA 
Lamač a p. Kalmárom, v zmysle predloženej žiadosti, bez pripomienok 



Uznesenie č. 63/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 20 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Ing. Bittnera o zníženie nájomného za 
predzáhradku  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na zníženie nájomného za prenájom pozemku parc. č. 3409/2 o výmere 110 m2 
v k.ú. Lamač na predzáhradku pre nájomcu Ing. Antona Bittnera v zmysle predloženej žiadosti 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 64/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 21 – Návrh na schválenie podania podnetu na Protimonopolný úrad v zmysle 
uznesenia MZ č. 25/06 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
podanie predloženého návrhu podnetu na Protimonopolný úrad SR, ak na júlovom zasadnutí 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy nebudú akceptované pripomienky MČ BA Lamač k zvýšeniu 
cien za hrobové  a urnové miesta na bratislavských cintorínoch 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 65/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 22 – Návrh na schválenie VZN o prevádzkovom poriadku v areáloch ZŠ, MŠ, na 
detských ihriskách a športoviskách  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh VZN MČ Bratislava Lamač č. 1/2006 o prevádzkovom poriadku rekreačných 
areálov v MČ Bratislava Lamač 

- s pripomienkami 
 
K bodu 23 – Návrh na schválenie zmeny VZN č. 2/91 v znení dodatku č. 1 o dodržiavaní 
poriadku a čistoty na území MČ BA- Lamač; 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
 

Uznesenie č. 66/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 24 – Návrh na vyradenie prebytočného majetku MČ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Lamač 

- s pripomienkami 
 
K bodu 25 – Návrh na zriadenie komisie podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. 
K návrhu nebolo prijaté platné uznesenie 



Uznesenie č. 67/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 26 – Návrh na schválenie priebehu osláv 140. výročia poslednej bitky Prusko-
Rakúskej vojny pri Lamači 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh programu a priebehu osláv 140. výročia poslednej bitky pri Lamači Prusko-
Rakúskej vojny v roku 1866 
 
 

Uznesenie č. 68/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 27 –Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006   
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. berie na vedomie 
správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006  
B. schvaľuje 

1. zmenu plánu investičných akcií na rok 2006 nasledovne: 
1.1 doplnenie plánu investičných akcií o akciu „Realizácia I. etapy kamerového 

monitorovacieho systému v MČ BA Lamač v spolupráci s hl. mestom SR 
Bratislavou v sume 300 tisíc (200 tisíc Sk zo štátnej dotácie a 100 tisíc Sk 
z rozpočtu MČ BA Lamač s využitím naakumulovaných zdrojov); 

1.2 vypustenie akcie „Vybudovanie kanalizácie na ul. Kunerádska, Povoznícka 
spolufinancovaním MČ BA Lamač v sume 1.000 tisíc Sk“ z plánu investičných akcií 
na rok 2006 z dôvodu, že vlastníci dotknutých pozemkov zatiaľ neudelili súhlas 
k realizácii akcie a nedostatku fin. prostriedkov na spolufinancovanie akcie v tomto 
roku; 

1.3 navýšenie fin. prostriedkov na akciu Rekonštrukcia Zhorínskej ulice o 1 000 tisíc Sk; 
1.4 návrh na ďalšiu etapu modernizácie detských zón v zmysle predloženého materiálu 

v areáli Oáza, na Malokarpatskom námestí a na školskom dvore 
 
2. súvisiace úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2006 

 
C. ukladá 
prednostovi zabezpečiť realizáciu prác podľa bodu 1.4 do 31.8.2006 a predložiť informáciu o ich 
splnení na septembrové MZ 
 
 

Uznesenie č. 69/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 28 – Návrh na schválenie realizácie plánu generálnej údržby komunikácií na rok 2006  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
A. schvaľuje  
predložený návrh realizácie plánu generálnej údržby komunikácií na rok 2006  
B. vyzýva 
primátora hl. mesta SR Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy na 
okamžité riešenie údržby a opráv chodníkov a ciest v správe hl. mesta SR Bratislavy v mestskej 
časti Bratislava-Lamač 



C. žiada 
1. starostu tlmočiť túto výzvu miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 

primátorovi hl. mesta SR Bratislavy a členom MR hl. mesta SR Bratislavy  
2. poslankyňu mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy za MČ BA Lamač pani 

Mgr. Oľgu Keltošovú tlmočiť túto výzvu miestneho zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Lamač poslancom mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy; 

3. starostu rokovať s primátorom hl. mesta SR Bratislavy o riešení havarijného stavu ciest 
a chodníkov v správe hl. mesta, v zmysle uznesenia 26/2006 body B a C, vrátane 
zabezpečenia obnovy chodníkov na Vrančovičovej v zmysle schváleného plánu 
investičných akcií; 

 
 

Uznesenie č. 70/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 29 – Návrh na schválenie postupu obnovy a údržby detských ihrísk a pieskovísk 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh postupu obnovy a údržby detských ihrísk a pieskovísk 
 
K bodu 30 – Návrh na zaujatie stanoviska k Urbanistickej štúdii zóny Staré záhrady, návrh 
apríl 2006 a zrušenie/zmenu uznesenia MZ č. 111/2005 
Materiál bol stiahnutý z rokovania 
 
 

Uznesenie č. 71/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 31 – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky rím. kat. 
kaplnky sv. Rozálie  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
vyhlásenie ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky rímskokatolíckej kaplnky sv. Rozálie 
 
 

Uznesenie č. 72/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 32 – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam p. Bumbála a p. Bumbála st. vo veci 
výstavby na prenajatých pozemkoch v lokalite „Staré záhrady“  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
konštatuje, že 
pri plánovaní výstavby v uvedenej lokalite je nevyhnutné rešpektovať územný plán, aby prípadnou 
stavebnou činnosťou nedošlo k porušeniu územného plánu 
 

 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 73/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 27.6.2006 

K bodu 33 – Návrh na schválenie „Záverečný účet MČ za rok 2005“ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 

1. predložený záverečný účet MČ Bratislava Lamač za rok 2005 v členení: 
- celkové príjmy     51 997 772,74 Sk 
- výdavky MČ      57 371 108,21 Sk 
- hospodársky výsledok MČ    - 5 373 335,47 Sk  

z toho: 
- bežné príjmy MČ     39 851 768,74 Sk 
- bežné výdavky MČ     37 892 920,72 Sk 
- bilancia bežného rozpočtu MČ/prebytok             1 958 848,02 Sk 

 
2. záverečný účet peňažných fondov za rok 2005: 21 848 512,82 Sk 

 
Uznesenie č. 74/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 27.6.2006 
K bodu 34 – Návrh na schválenie úpravy rozpočtu MČ na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
schvaľuje 
predložený návrh na úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2006 v členení: 
- bežné výdavky (zvýšenie o 606 tis.) :   40 161 000 Sk 
- kapitálové výdavky (zvýšenie o 100 tis.) :  21 428 000 Sk 
 
 
K bodu 35 – Rôzne 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 
 
K bodu 36 – Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2006  
Návrh bol stiahnutý z rokovania 
 
 
K bodu 37 – Návrh na udelenie odmeny starostovi za 1. polrok 2006  
Návrh bol stiahnutý z rokovania 
 
 

Uznesenie č. 75/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 30.6.2006 

K bodu 38 – Informácie 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
berie na vedomie 
predložené informácie  
 
 

 
 



K bodu 39 – Interpelácie 
K bodu nebolo prijaté uznesenie 
 
Bod 40 – Záver 

•  •  • 
 
Návrhová komisia: 
 
 
RNDr. Dušan Akantis      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
Ing. Kvetoslava Ondrejíčková     ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 

•  •  • 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 


