
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

U z n e s e n i a   

 č. 172/ 2007/V  - 190/2007/V 

zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 08.11.2007 
 

 
 

Uznesenie č.172 /2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k Správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač splatných 
k 2. novembru 2007 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 85/2007/V 
 106/2007/V 
 139/2007/V 
 149/2007/V, B.1 
 149/2007/V, B.2 

 
A.2 priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 
 10/2007/V 
 48/2007/V 
 108/2007/V 

127/2007/V 
 149/2007/V, B.3 
 154/2007/V 
 

- s pripomienkami 
 
 
 
 

Uznesenie č. 173/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

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

 
A. berie na vedomie 

 



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

- s pripomienkami 
 
 
 

Uznesenie č. 174/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k Situačnej správe OO PZ SR – Dúbravka za obdobie od 1.1.2007 do 30.9.2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú situačnú správu obvodného oddelenia PZ SR – Dúbravka za obdobie od 
1.1.2007 do 30.9.2007  
 

 
 
 

Uznesenie č. 175/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu zásad vydávania VZN a vnútorných noriem mestskej časti Bratislava - Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. schvaľuje 

 
A.1 predložený návrh zásad vydávania VZN a vnútorných noriem mestskej časti Bratislava – 
Lamač 
 

 
 
 

Uznesenie č. 176/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu zmluvy na zhotoviteľa zimnej údržby na roky 2007/2008 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
A. schvaľuje 

 
A.1 návrh zmluvy o dielo zhotoviteľa zimnej údržby na rok 2007/2008 
 

- s pripomienkami 
 
A.2 členov Štábu zimnej údržby na rok 2007/2008 v zložení: RNDr. D. Akantis, Ing. D. 
Valentovič CSc., M. Pikulíková, Mgr. Ing. R. Olekšák, JUDr. J. Ondrišová 
 
 

 
 
 



Uznesenie č. 177/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predĺženie zmluvy o nájme – p. 
Černá 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predĺženie zmluvy o nájme s Martou Černou na dobu určitú na 1 rok do 31.12.2008 
s možnosťou ďalšieho predĺženia 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 178/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – súhlas s výstavbou - Bioinvest 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 žiadosť o súhlas s výstavbou ako vlastníka pozemkov 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 179/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predĺženie zmluvy - DAVE 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predĺženie nájomnej zmluvy na parcele č 1826/8, k.ú. Lamač do 31.12.2008 za 
predpokladu plnenia si povinností vyplývajúcich  zo zmluvy zo strany nájomcu 
 
 
 

Uznesenie č. 180/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – vyjadrenie – Ing. L. Baňacký 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 žiadosť o posúdenie možnosti vybudovania malej kanalizačnej šachty na pozemku parc č. 
3414/3 k.ú. Lamač v súvislosti s nutnosťou napojenia stavby na parc. č. 3406/5 
 

 
 



 
Uznesenie č. 181/2007/V 

zo dňa 08.11.2007 
k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom – predĺženie nájomnej  zmluvy – euro 

AWK 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na umiestnenie 3 ks reklamných zariadení 
v lokalite Lamač – Podháj do 31.12.2008 za predpokladu plnenia si povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy zo strany nájomcu 
 
 
 

Uznesenie č. 182/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – 
Lamač do roku 2010 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 predložený návrh Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava 
– Lamač do roku 2010 
 

 
 
A.2 riadiaci a monitorovací výbor v zložení: RNDr. D. Akantis, Ing. Ľ. Lučenič, Ing. Mgr. R. 
Olekšák, JUDr. J. Ondrišová, M. Pikulíková, Ing. D. Valentovič CSc., Ľ. Plai 
 

B. ukladá 
 

B.1 prednostovi zriadiť funkciu manažéra realizácie SHaSR a určiť mu pracovnú náplň 
 T: do 30.11.2007 
 
B.2 prednostovi zorganizovať verejné prerokovanie SHaSR 
 T: v januári 2008 
 
 
 

Uznesenie č. 183/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na zmenu poskytovateľa opatrovateľskej služby 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 komplexnú informatívnu správu MÚ o ponukách jednotlivých organizácií na 
zabezpečenie opatrovateľských služieb 



- s pripomienkami 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 návrh zmeny poskytovateľa opatrovateľskej služby podľa odporúčania  Komisie pre veci 
sociálne, zdravotnícke a bytové a to s organizáciou Vitálny život, n.o. 
 

 
 
B.2 ukončenie zmluvy s Centrom privátnych sociálnych služieb Privilégium, n.o. 
 

- s pripomienkami 
 
 
 

Uznesenie č. 184/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu  rozpočtu územnej samosprávy na roky 2008 - 2010 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. žiada 
 
A.1 primátora a mestských poslancov, aby sa výnos dane z príjmov na rok 2008 delil medzi 
mestské časti a mesto v pomere 54% : 46% 
 
A.2 mestského poslanca za Lamač predniesť a podporiť tento návrh miestneho zastupiteľstva 
Lamač na mestskom zastupiteľstve dňa 22.11.2007 a taktiež informovať mestských poslancov 
o uznesení MZ č. 171/2007/V zo dňa 18.10.2007 body d, e, f , g 
 
 
 

Uznesenie č. 185/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k informácii o príprave návrhu zákona o hlavnom meste Bratislave 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 
 
A.1 predloženú informáciu o príprave návrhu zákona o hlavnom meste Bratislave 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 186/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k informácii o pasportizácii pozemkov vyčlenených na prevádzkovanie reklamných 
zariadení 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 



A. berie na vedomie 
 
A.1 informáciu o pasportizácii pozemkov vyčlenených na prevádzkovanie reklamných 
zariadení 
 

- s pripomienkami 
 
 

Uznesenie č. 187/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na schválenie VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  5/2004 v znení 
dodatkov č. 2/2005 a č. 4/2007 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ 

Bratislava - Lamač 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
k návrhu na schválenie VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  5/2004 v znení 
dodatkov č. 2/2005 a č. 4/2007 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ 

 
 
 

Uznesenie č. 188/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k návrhu na schválenie pridelenia obecného bytu na Studenohorskej ul. č. 8, Bratislava 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. schvaľuje 
 
A.1 návrh na pridelenie obecného bytu na Studenohorskej č. 8, Bratislava – Lamač p. Zdenke 
Boskovičovej na dobu určitú – 3 roky 
 

 
 
 

Uznesenie č. 189/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k vzdaniu sa funkcie  miestneho kontrolóra ku dňu 7.11.2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

A. berie na vedomie 
 
A.1 vzdanie sa funkcie miestneho kontrolóra Mgr. Ladislava Majerčíka ku dňu 7.11.2007 
 

 
 
 

 
 
 



Uznesenie č. 190/2007/V 
zo dňa 08.11.2007 

k informácii k časopisu Lamačan 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie 
 
A.1 informácie o časopise Lamačan 
 

- s pripomienkami 
 

B. schvaľuje 
 
B.1 zmenu organizácie vydávania časopisu Lamačan ako informátora obyvateľov MČ 
Bratislava – Lamač 
 
B.2 úpravu štatútu časopisu Lamačan, zrušenie Redakčnej rady, zostavenie koordinačného 
tímu zloženého z poslancov miestneho zastupiteľstva ( Bartovič, Valentovič, Ondrišová, 
Pikulíková, Olekšák) 
 

C. ukladá 
 
C.1 prednostovi zabezpečiť organizáciu vydávania časopisu Lamačan a vypracovanie 
obsahovej štruktúry časopisu Lamačan na rok 2008 
 T: 20.12.2008 
 
C.2 odstúpiť od zmluvy s redaktorom časopisu Lamačan 
 
 

 

 

 

 

 

 

●  ●  ● 
Návrhová komisia: 
 
JUDr. Peter  Grom, v.r.     ................................................ 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
 

 

 

 

 

MVDr. Pavol Čech, v.r.     .................................................. 
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač 
      

●  ●  ● 



 

 

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

 

 

 

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

 
 
 


