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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
_______________________________________________________________________________ 

 

U z n e s e n i a 
č. 95/IV/2006 – 114/IV/2006 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Lamač 17.10.2006 

 
 

Uznesenie č. 95/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006. 

K bodu 1 – Otvorenie  (voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
schvaľuje  

1. predložený návrh programu zasadnutia, s pripomienkami; 
2. za členov návrhovej komisie poslancov MZ : Mgr. Marta Janyšková, Ing. Ľudovít 

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

Daniel Valentovič CSc.; 
 
K bodu  - 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení z ostatného zasadnutia MZ.  
K bodu nebolo prijaté uznesenie 

 
Uznesenie č. 96/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 3 - Správa miestneho kontrolóra 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
A. berie na vedomie  

1. kontrolu plnenia uznesení; 
2. predloženú správu o kontrole, s pripomienkami; 

 
B. súhlasí  

s vyradením zo sledovania uznesení MZ č.: 53/IV/2006 body 1-5; 68/IV/2006; 
 

Uznesenie č. 97/IV/2006 
Zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 4 a – Zaujatie stanoviska k prerokovaniu bodu č. 10 „Návrh na zmenu rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2006 (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)“ na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy dňa 28.9.2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač  
 
A. konštatuje, že 

1. nesúhlasí s výrokmi niektorých poslancov mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorí v rozprave pri prerokovaní bodu č. 10 „Návrh na zmenu rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2006 (Marianum - Pohrebníctvo mesta 
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Bratislavy)“ na zasadnutí dňa 28.9.2006 porovnávali ceny hrobových miest s vývojom  
cien benzínu na trhu, takéto výroky považuje za neetické a urážajúce držiteľov 
hrobových miest, ktorí v čase od 1.9.2005 do 1.8.2006 museli za užívanie hrobových 
miest zaplatiť v porovnaní s dnes platnou cenou dvojnásobný poplatok, a to až na 
obdobie 10 rokov dopredu; 

2. nesúhlasí s tým, aby títo držitelia hrobových miest mali byť takto poškodení, keď práve 
na základe ich protestov, podnetov a angažovania sa boli ceny vrátené na pôvodnú 
úroveň s tým, že ostatných držiteľov hrobových miest, ktorí práve v tom čase nemuseli 
platiť tieto poplatky, sa tento problém ani nedotkol a považujeme tento stav za krivdu 
spáchanú na týchto občanoch, bez ohľadu na závery právnych analýz, nakoľko ide o 
problém najmä etiky a morálky. 

 
B. žiada 

na základe uvedených skutočností predstaviteľov hl. mesta SR Bratislavy, pána primátora 
Ďurkovského, pána viceprimátora Hochela a ctené poslankyne a poslancov mestského 
zastupiteľstva, aby sa na nadchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva pričinili 
o nápravu uvedenej krivdy voči tejto skupine občanov. 

 
C. ukladá 

prednostovi miestneho úradu spracovať v tejto veci návrh uznesenia na rokovanie mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie č. 98/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 4 - Situačná správa mestskej polície 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Lamač 
A. berie na vedomie 

predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac september 2006, s pripomienkami 
B. nesúhlasí 

s ďalšou prevádzkou nočného stacionára – útulku pre bezdomovcov na Furmanskej č. 4 
v Lamači, pri Domove sociálnych služieb z dôvodu neochoty VÚC spolufinancovať kamerový 
systém v MČ Lamač v záujme zvýšenia bezpečnosti občanov, napriek ústnemu prísľubu 
bývalého predsedu VÚC danom na miestnom zastupiteľstve 

C. žiada  
1. predsedu VÚC, aby stavbu odstránil a premiestnil mimo územia MČ BA Lamač 
2. starostu informovať predsedu VÚC o tomto uznesení 

 
Uznesenie č. 99/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 5 - Návrh na schválenie VZN č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 
o miestnych daniach na území MČ Bratislava - Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  
schvaľuje 
predložený návrh VZN č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na 
území MČ Bratislava – Lamač, s pripomienkami 
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Uznesenie č. 100/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 6 - Návrh na schválenie postupu prípravy plánu hosp. a sociálneho rozvoja MČ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
odporúča 
predložiť návrh postupu prípravy programu hosp. a sociálneho rozvoja MČ na prvé riadne 
zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 101/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 7 - Návrh na schválenie programu osláv 715. výročia založenia obce 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Lamač 
A. schvaľuje 

1. predložený návrh  programu osláv 715. výročia založenia obce; 
2. udelenie verejného uznania za zásluhy o rozvoj  Lamača: 

2.1 pánovi Rudolfovi Bruteničovi  za zásluhy o rozvoj kultúrneho dedičstva v Lamači, 
najmä za prínos k skvalitňovaniu životných podmienok v obci 

2.2 pánovi Ing. Jozefovi Hanusovi za zásluhy o zachovávanie kultúrneho života 
v Lamači, najmä za dlhoročné pôsobenie v lamačsko-dúbravskom chrámovom 
zbore 

2.3 pánovi  Leovi  Trsťanovi za zásluhy o rozvoj športu v Lamači, najmä za prínos 
k budovaniu futbalového areálu FK Lamač a rozvoju športového života v obci 

 
B. ukladá 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť vypracovanie novelizácie organizačného poriadku 
samosprávy mestskej časti BA Lamač a to v časti IX., čl .41 „Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj 
Lamača“ a predložiť ju na zasadnutie MZ 
 
K bodu 8 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadostiam pp. Tolnaya a Murárika o odpustenie 
úrokov z omeškania; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 9 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Erdélyiovej o odpustenie dlhu 
z prenájmu NP; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 10 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vaculovej o odpustenie penále a časti 
istiny za prenájom pozemku a zníženie nájomného; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 11 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Lieskovskej o odpustenie úrokov 
z omeškania; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
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Uznesenie č. 102/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 12 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti súkromnej ZŠ s MŠ Montessori 
o kompenzáciu nákladov na vybavenie nebytových priestorov 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
schvaľuje 
kompenzáciu výdavkov vynaložených nájomcom - ZŠ s MŠ Montessori na rekonštrukciu priestorov 
v budove MŠ na Zlatohorskej 18, ktoré boli s účinnosťou od 1.7.2006 uvoľnené v prospech 
mestskej časti, a to formou odpustenia nájomného za prenájom priestorov v budove MŠ na 
Zlatohorskej 18 za obdobie prvého polroka roku 2007 vo výške  24.960,- Sk, s podmienkou, že 
pôvodné detské prvky v areáli MŠ budú užívať obe škôlky spoločne. 
 

Uznesenie č. 103/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 13 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti f. Dave, s.r.o. o predĺženie nájomnej 
zmluvy 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  
schvaľuje 
predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 1826/8 v k. ú. Lamač pre f. DAVE, spol. s.r.o. na dobu do 
31.12.2007, bez pripomienok 

 
K bodu 14 - Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti VÚB banky o predĺženie doby nájmu 
pozemku; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 15 - Návrh na zaujatie stanoviska k ponuke na rekonštrukciu obecného bytu na 
Studenohorskej ul.; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Uznesenie č. 104//IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 16 - Návrh na schválenie postupu riešenia sťažnosti p. Hammela 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač  
schvaľuje 

1. za účelom prešetrenia sťažnosti  p. T. Hammela zo dňa 14.9.2006 zriadenie komisie 
v zložení: RNDr. Dušan Akantis,  Ján Daniš, Mgr. Marta Janyšková, Ing. Mgr. Radoslav 
Olekšák, Ing. Kvetoslava Ondrejičková, JUDr. Júlia Ondrišová, Mária Pikulíková, Ing. 
Daniel Valentovič CSc. 

2. za predsedu uvedenej komisie: RNDr. Dušana Akantisa 
 

Uznesenie č. 105/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 17 - Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z evidencie 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač  
schvaľuje 
vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z evidencie podľa predloženého zoznamu v celkovej výške 
80.045,70 Sk, a to:  
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1. za obdobie do r. 1999 spolu vo výške 74.969,00 Sk, 
2. za obdobie  r. 2000-2004 vo výške do 100,- Sk spolu vo výške 2.126,70 Sk 
3. za obdobie  r. 2000-2004 vo výške nad 100,- Sk, spolu vo výške 2.950,00 Sk 

 
K bodu 18 - Návrh na schválenie uzavretia dodatku zmluvy o úvere s DEXIA  bankou; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 

Uznesenie č. 106/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 19 - Správa o priebehu plnenia rozpočtu MČ rok 2006, návrh na schválenie úpravy 
rozpočtu MČ na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
berie na vedomie 
správu o priebehu plnenia rozpočtu MČ v roku 2006  
 

Uznesenie č. 107/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 20 - Návrh rozpočtu MČ na rok 2007 a roky 2008 - 2009 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač po prerokovaní predloženého materiálu  
A. berie na vedomie  

predložený návrh 3 ročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Lamač na roky  2007 – 
2009, s pripomienkami 

 
B. súhlasí so zverejnením 

návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2007 - 2009 na úradnú tabuľu po 
dobu 15 dní na pripomienkovanie 

 
Uznesenie č. 108/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
 
K bodu 21 - Návrh finančného krytia realizácie projektu regulácie koryta lamačského potoka 
v časti horného premostenia 
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu 
schvaľuje: 

1. podanie žiadosti o poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na r. 
2007  

2. vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5 % celkových nákladov na 
realizáciu stavby v rozpočte MČ Bratislava – Lamač na rok 2007, bez pripomienok 

 
Uznesenie č. 109/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 22 - Návrh na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač 
A. berie na vedomie 

predložený návrh Koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk v mestskej časti 
Bratislava – Lamač 
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B. ukladá 
prednostovi predložiť časový a vecný harmonogram koncepcie obnovy, rozvoja a údržby 
detských ihrísk a implementovať do návrhu koncepcie platnú legislatívu - nariadenia vlády č. 
362/2006 a 313/2006 

 
Uznesenie č. 110/IV/2006 

Zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 23 - Správa o plnení plánu investičných akcií na rok 2006 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA - Lamač 
berie na vedomie 
predloženú správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006, s pripomienkami 
 
K bodu 24 – Rôzne a) Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Machalíka o odpustenie 
úrokov z omeškania. 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 24 – Rôzne b) – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Škurlovej o odpustenie 
dlhu. 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 
Uznesenie č. 111/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 24 Rôzne c) – Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Černej o predĺženie nájomnej 
zmluvy 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač  
schvaľuje  
predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove ZŠ na Malokarpatskom námestí pre p. Černú 
na dobu určitú 5 rokov, s možnosťou ukončenia nájmu výpoveďou prenajímateľa nájomcovi s 6 
mesačnou výpovednou lehotou, ak prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na iné účely 
 

Uznesenie č. 112/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 25 - Návrh na udelenie mimoriadnych odmien poslancom miestneho zastupiteľstva 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač  
ostro protestuje  
proti zverejneniu zápisnice v bode 36 a 37 zo dňa 27.6.06 vzhľadom k tomu, že uvedené 
skutočnosti sa nezakladajú na pravde a výroky boli hrubo zmanipulované a žiada o ich okamžité 
vypustenie zo zápisnice. 

 
Uznesenie č. 113/IV/2006 

zo zasadnutia dňa 17.10.2006 
K bodu 26 - Návrh na udelenie odmeny starostovi za I. - III. Q. 2006 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač  
neschvaľuje  
udelenie odmeny starostovi za obdobie I. – III. Q. 2006 
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Uznesenie č. 114/IV/2006 
zo zasadnutia dňa 17.10.2006 

K bodu 27 – Informácie (Informácie starostu, Správa o využívaní ŠH Na barine, Informácia 
o rokovaní MZ hl. m. SR BA  - Marianum, List gen. riaditeľa DPMB hl. m. SR BA, Správa 
o priebehu Rozálskych hodov  2006, Správa o príprave zimnej údržby 2006/07, Informácia 
o využívaní studne, Správa o plnení uznesení, III. Q. 2006, Správa o činnosti opatrovateľskej 
služby v II. Q. 06, Správa o statickej doprave v Lamači) 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač  
berie na vedomie 
predložené informácie, s pripomienkami 

 
 
K bodu 28 - Interpelácie; 
K bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
Bod 29 - Záver 

 
●  ●  ● 

 
 
 

Návrhová komisia: 
 
Mgr. Marta Janyšková      ................................................ 
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač 
 
 
 
 
 
Ing. Ľudovít Lučenič      ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

 
●  ●  ● 

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


