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Úradný záznam 
 
Dňa 08.12.2020 sa konalo 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Lamač v 8. volebnom období.   
 
Uznesenia z uvedeného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač 
boli zverejnené po skončení tohto zasadnutia. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač pozastavil v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), 
v lehote podľa § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení výkon uznesenia č. 98/2020/VIII 
v častiach G a H z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre obec s textáciou: 
 

Uznesenie č. 98/2020/VIII 
Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Lamač 
zo dňa 08.12.2020 

k návrhu na 4. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač 
 

G. žiada  
starostu o prípravu aktualizácie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti 
Bratislava-Lamač a to v súlade s nasledujúcim znením: 
V článku 3, bode (10) aktualizovať názov komisie ako vecne príslušnú komisiu; 
V článku 1, bode (1) doplniť písmeno d) Rozpočtový harmonogram; 
do článku 3 doplniť body v súlade s nasledujúcim textom: 

− Rozpočtový harmonogram je dokument, stanovujúci termíny plnenia jednotlivých úloh, 
ktoré vyplývajú z rozpočtového procesu. Rozpočtový harmonogram určuje výstupy úloh 
a zodpovednosť za ich plnenie. 

− Rozpočtový proces sa riadi záväzným rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo. 

− Vecne príslušné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mestskej časti v súčinnosti 
s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré 
sú povinné predkladať vecne príslušnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej 
forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu 

- bez pripomienok 
 
H. žiada 
starostu o zverejnenie aktualizovaných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 
mestskej časti Bratislava-Lamač v potrebnej lehote tak, aby bolo možné ich schváliť na 
nasledujúcom riadnom zastupiteľstve (prvom v roku 2021) 
- bez pripomienok 
 
Tento úradný záznam je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice zo zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, ktoré sa konalo dňa 08.12.2020. 
 
 
V Bratislave dňa 16.12.2020 
 
 
Zapísal: Mgr. Tomáš Baran 
 


