
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 

Lamač 
 

 

 

U z n e s e n i a 

č. 3/ 2008/V - 11/2008/V 

z mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

dňa 24.01.2008 

 

 

 
Uznesenie č. 3/2008/V 

zo dňa 24.1.2008 

k správe o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva MČ Ba- Lamač splatných k 15. 

januáru 2008 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie: 

 

A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 

 

48/2007/V 

 108/2007/V 1 

182/2007/V, B.2 

209/2007/V, B.2 

202/2007/V, B.2 

 

A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 

  

10/2007/V 

 127/2007/V 

 154/2007/V 

 

- bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 4/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.1.2008 

k situačnej správe mestskej polície za mesiac december  2007 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.   berie na vedomie 

 

predloženú situačnú správu mestskej polície za mesiac december 2007 s pripomienkami 



 

 

Uznesenie č. 5/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.1.2008 

k situačnej správe Obvodného oddelenia PZ SR - Dúbravka  

za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.   berie na vedomie 

 

predloženú situačnú správu obvodného oddelenia PZ SR – Dúbravka za obdobie od 1.1.2007 

do 31.12.2007 bez pripomienok 

B. navrhuje 

Zriadenie stanice OOPZ v Lamači, prípadne navýšenie príslušníkov policajného zboru OOPZ 

Dúbravka 

 

Uznesenie č. 6/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.1.2008 

k návrhu  plánu činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2008 

                                                                                             

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje  

 

A.1  predložený návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2008 s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 7/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.1.2008 

k návrhu rámcového plánu činnosti MR a MZ na I. polrok 2008 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.   schvaľuje 

 

Predložený návrh  rámcového plánu činnosti MR a MZ na I. polrok 2008 bez pripomienok 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.01.2008 



k priebežnému hodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.  berie na vedomie  

 

Priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu s pripomienkami 

 

Uznesenie č. 9/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.1.2008 

k vyhodnoteniu energetickej koncepcie 
                                                                                             

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. berie na vedomie  
 

predložený materiál „Rozvoj tepelnej energetiky v MČ – LAMAČ“ bez pripomienok 

 

Uznesenie č. 10/2008/V 

zo zasadnutia dňa 24.01.2008 

k informatívnej správe o činnosti Rady školy za rok 2007 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A.   berie na vedomie 

 

informáciu o činnosti Rady školy za rok 2007 bez pripomienok 

 

 

Uznesenie č. 11/2008/V 

zo zasadnutia dňa 21.1.2008 

k návrhu na udelenie odmeny starostke MČ Bratislava Lamač za II. Polrok 2007 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

A. schvaľuje 

 

udelenie odmeny starostke MČ Bratislava Lamač za obdobie II. polroka 2007 vo výške 

33% zo súčtu platov za uvedené obdobie.  

 
 
 
 
 

●  ●  ● 
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