
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

U z n e s e n i a   

 č. 147/ 2007/V – 169/ 2007/V 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 04.10.2007 
 

 
 

Uznesenie č. 147/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač  
splatných k 15. októbru 2007 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 
 110/2007V 
 116/2007/V, A.1 
 116/2007/V, A.2 
 
 
A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 
 10/2007/V 
 48/2007/V 
 85/2007/V 
 106/2007/V 
 127/2007/V 
 128/2007/V 
 139/2007/V 
 
 

Uznesenie č. 148/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k Situačnej správe mestskej polície za mesiac august 2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 

 
A.1 predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac  august 2007 
 
 
 
 



Uznesenie č. 149/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k Správe o kontrole finančných dokladov za apríl – jún 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 

 
A.1 správu o kontrole finančných dokladov za apríl – jún 2007  
 

- s pripomienkami 
 

B. ukladá 
 
prednostovi MÚ: 
 
B.1 novelizovať internú smernicu č. 1/EO/2006 na aktuálny stav v personálnom obsadení 
a organizačnom usporiadaní úradu 
  
B.2 zabezpečiť a dôsledne dodržiavať podmienky obstarávania tovarov, služieb a stavebných 
prác podľa platnej internej smernice č. 1/VO/2006 
 
B.3 zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole a uvedených v správe 
a vykonať opatrenia na zamedzenie podobných nedostatkov v budúcnosti 
 
 
 

Uznesenie č. 150/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k správe o kontrole pokladne v II. polroku 2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 

 
A.1 správu o kontrole pokladne za II. polrok 2007  
 

- s pripomienkami 
 

 
Uznesenie č. 151/2007/V 

zo zasadnutia dňa 04.10.2007 
k správe o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2007 a návrh na úpravu rozpočtu MČ 

Bratislava – Lamač na rok 2007  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. berie na vedomie 

 
A.1 správu o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2007 a návrh na úpravu rozpočtu MČ Bratislava – 
Lamač na rok 2007 
 
- s pripomienkami p. Lučeniča 
 
 



Uznesenie č. 152/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na zmeny a doplnenie organizačného poriadku 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. schvaľuje 

 
A.1 zníženie počtu systemizovaných miest na oddelení vnútornej správy a organizácie z 11 na 
8 funkčných miest 
 
A.2 presun troch funkčných miest z oddelenia vnútornej správy a organizácie do klientského 
centra 
 
 

Uznesenie č. 153/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na schválenie VZN č. 6/2007 o pravidlách času predaj v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v MČ Ba - 

Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 návrh VZN č. 6/2007 MČ Bratislava – Lamač o pravidlách času predaj v obchode a času 
prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 154/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom pozemku Pro V.I.P. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 
 
 

A. odporúča 
 

A.1 prednostovi MÚ zadať pre predmetné územie vypracovanie koncepcie na využitie tohto 
územia na oddych a šport. 
 

B. ukladá 
 

B.1 prednostovi ďalej rokovať o alternatívnych riešeniach umiestnenia zimného štadióna  
 

- s pripomienkami.  
 
 



 
 

Uznesenie č. 155/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom časti pozemku Sabena 
Sport s.r.o. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 prenájom časti pozemku parc.č. 481/1 v k.ú. Ba – Lamač nachádzajúci sa pri parc. č. 
481/4 a parc.č. 485 o veľkosti 200 m2 na dobu do 31.08.2008 s výškou nájomného 20 000,- 
Sk 
 
 
 

Uznesenie č. 156/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom kina Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 prenájom kina Lamač pre Dr. Eugena Garaya na dobu určitú t.j. do začatia rekonštrukcie 
objektu kina s podmienkou úhrady nákladov na prevádzku kina, t.j. pomernej časti nákladov 
na vykurovanie, vodu a elektrinu 
 
A.2 bezplatne uvádzať mesačný program kina v časopise Lamačan pre informovanie 
obyvateľov Lamača. 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 157/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predĺženie podnájmu 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 

A.1 predĺženie podnájmu nebytových priestorov v objekte kotolne K 20 v prospech fi. 
Micronet, a.s. 
 

- s pripomienkami 
 

 
Uznesenie č. 158/2007/V 

zo zasadnutia dňa 04.10.2007 
k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – prenájom kinosály 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 



A.1 prenájom kinosály kina Lamač pre Šimona Lučeniča a jeho hudobnú skupinu Orbital na 
dobu určitú, t.j. do začatia rekonštrukcie kina za symbolickú cenu 1 Sk,- s podmienkou účasti 
na kultúrnych podujatiach na požiadanie MÚ bez nároku na honorár. 
 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 159/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informácii o príprave zimnej údržby na obdobie 2007/2008 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu 
 
- s pripomienkami 
 
 
 

Uznesenie č. 160/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informácii o stave prác na PHSR 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu 
 
- bez pripomienok 
 

Uznesenie č. 161/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informácii o možnostiach MČ Bratislava – Lamač usmerňovať výstavbu základných 
staníc RF signálov i intraviláne obce 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu 
 
- bez pripomienok 
 
 
 

Uznesenie č. 162/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informácii o odsúhlasených dotáciách na II. polrok 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 pridelenie dotácie na II. polrok 2007 pre: 



 
- Zväz protifašistických bojovníkov   vo výške 1 000 Sk 
- Združenie zdrav. Postih. Občanov Lamača  vo výške 5 000 Sk 
 

- bez pripomienok 
 
 
 
 

Uznesenie č. 163/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informatívnej správe o pristúpení MČ Bratislava – Lamač k Protokolu o kultúrnej 
spolupráci 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o pristúpení MČ Bratislava – Lamač k Protokolu o kultúrnej 
a spoločenskej výmene 
 

- bez pripomienok 
 
 
 

Uznesenie č. 164/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informácii o vyhodnotení akcie „Leto na Rosničke“ 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu o realizácii projektu „Leto na Rosničke“ 
 

- bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 165/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k správe osobitnej komisie o riešení sťažnosti na predsedu redakčnej rady časopisu 
Lamačan 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 Správu osobitnej komisie o riešení sťažnosti na predsedu redakčnej rady časopisu 
Lamačan 
 

- s pripomienkami 
 

B. konštatuje 
 
B.1 že sťažnosť bola neopodstatnená 
 



 
 

Uznesenie č. 166/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k informatívnej správe o súčasnom stave využitia objektu OÁZA 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informatívnu správu o súčasnom stave využitia objektu OÁZA 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 167/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na zmenu uznesenia č. 110/2007V zo dňa 28.6.2007, č. 146/2007/V zo dňa 
6.6.2007, a zrušenie uznesenia č. 56/IV/2006 zo dňa 27.6.2006 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. zrušuje 
 
A.1 podmienku podpísania kúpnej zmluvy do 90 dní od schválenia uznesenia MZ 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 predĺženie podmienky podpísania kúpnej zmluvy do 150 dní od schválenia uznesenia MZ 
 
 

 
 

Uznesenie č. 168/2007/V 
zo zasadnutia dňa 04.10.2007 

k návrhu na zmenu uznesenia č. 146/2007/V zo dňa 6.6.2007 ku kúpe viacúčelového 
komunálneho stroja 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. zrušuje 
v častiach A.1 a A.2 konkrétnu špecifikáciu stroja značky BOBCAT TOOLCAT 5600 ako 
jedinečného zariadenia svojho druhu na našom trhu. 
 
B. schvaľuje 
 
B.1 zmenu uznesenia v časti A.1 takto: kúpu špeciálneho viacúčelového komunálneho 
stroja za účelom zabezpečenia zimnej a letnej údržby 
 
B.2 zmenu uznesenia v časti A.2 takto: vyčlenenie sumy cca 4 milióny SK na kúpu 
viacúčelového komunálneho stroja z fondu krytia kapitálových výdavkov 

 
 
 



 
Uznesenie č. 169/2007/V 

zo zasadnutia dňa 04.10.2007 
k návrhu na pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač, 

ktoré sa uskutoční dňa 18.októbra 2007 o 9:00 hod. a na zasadnutie mimoriadneho 
miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa uskutoční dňa 18.októbra 

2007 o 11:00 hod 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

 
A. schvaľuje 

 
A.1 pokračovanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač, ktoré sa 
uskutoční dňa 18.októbra 2007 o 9:00 hod. 
 

B. schvaľuje 
 

B.1  zasadnutie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač, ktoré sa 
uskutoční dňa 18.októbra 2007 o 11:00 hod 

 

●  ●  ● 
Návrhová komisia: 
 
JUDr. Marek Bartovič, v.r.     ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

 

 

 

 

Ing. Ľudovít Lučenič,      .................................................. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
      

●  ●  ● 

 

 

Ľubomír Plai, v.r.                      ................................................ 
prednosta Miestneho úradu  
 
 

 

 

 

Mgr. Oľga Keltošová, v.r.      ................................................ 
starostka MČ Bratislava - Lamač   

 
 


