
 

      Mestská časť Bratislava - Lamač 
     Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                        

Bratislava  11.04.2019 
 

P O Z V Á N K A 
 

na zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity, 
ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí Kina Lamač 

 
dňa 16.04.2019 (utorok) o 17.00 hod. 

 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku 
3. Návrh na 1. úpravu rozpočtu v roku 2019 
4. Plán verejných obstarávaní a investičných akcií v roku 2019 
5. Zoznam platných VZN MČ Bratislava – Lamač 
6. VZN č. 7/2019 zo dňa 19.12.2017 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v MŠ, v ŠKD a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava – Lamač – predbežné informovanie o návrhu na zmenu 

7. VZN č. 3/2016 zo dňa 15.12.2016 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku v materskej škole, školskom klube detí a zariadení školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač – predbežné informovanie 
o návrhu na zmenu 

8. Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 
5/2014 v I. polroku 2019 

9. Rozšírenie kapacity ZŠ Malokarpatské námestie č.1 
10. Nová MŠ v lokalite Bory – informácia 
11. Informácia o zverejňovaní údajov – faktúr, objednávok, zmlúv 
12. Majetok vo vlastníctve a správe MČ Bratislava – Lamač 
13. Zoznam prenajatých priestorov vo vlastníctve MČ Bratislava – Lamač 
14. Bratislavská šachová akadémia – žiadosť o prenájom priestorov v ZŠ, Malokarpatské 

námestie č.1, pre využitie letného tábora pre deti v roku 2019 ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa 

15. OZ Preliezka – žiadosť o prenajatie nebytových priestorov v SCL pri organizovaní denného 
letného tábora v spolupráci s MČ Bratislava – Lamač ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

16. Rôzne 
17. Záver 
 
 
 
 S pozdravom                                          
                                                                                          Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r. 
                                                                                                      predseda komisie 
 
 
 
Vybavuje: Miroslav Jesenský       tel.: 02/64 78 00 65            e-mail: jesensky@lamac.sk  


