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

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                Bratislava 30.05.2019 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

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

v utorok dňa 04.06.2019 o 17.00 hod. 
 
s nasledovným programom: 
 
1. Otvorenie 
2. Návrh na schválenie rokovacieho poriadku 
3. Plán verejných obstarávaní a investičných akcií v roku 2019 

(zoznam VO vyhlásených do 31.5.2019, zoznam plánovaných VO na obdobie jún, júl, august a september s 
predmetom zákazky) 

4. Návrh záverečného účtu za rok 2018 
5. Stav príjmov a výdavkov k 31.3.2019 a čerpanie rozpočtu za obdobie 1-3/2019 

(zoznam všetkých výdavkov k 31.5.2019 (30.4.2019) s popisom výdavkov) 
6. Hlavné mesto SR Bratislava – žiadosť o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k VZN o prevádzkovaní 

hazardných hier na území hlavného mesta 
7. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a zariadeniach 

školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač 
8. Nebytový priestor - stavba súp. č 2735 (Zlatohorská 18), postavená na pozemku parc. č. 919, k.ú. Lamač:  

a) AGVM, s.r.o. – žiadosť o zmenu nájomcu – Zuzana Szako Textorisová 
b) MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
c) Libellus o.z. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

9. OZ Divadlo pod Hájom: 
a) žiadosť o prenájom nebytového priestoru Spoločenského centra Lamač pre letný divadelný       tábor pre deti 
b) žiadosť o prenájom nebytového priestoru a jeho zverenie do správy na šk. rok 2019/2020 s možnosťou 
predĺženia na ďalšie časové obdobie 

10. RNDr. Ľuboš Haltmar – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 438, druh pozemku: ostatná plocha, k.ú. 
Lamač 

11. Radoslav Csenkey – žiadosť o refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu nebytových priestorov – Dom 
služieb Lamač, súp. č. 1128, Malokarpatské nám. 7, k.ú. Lamač 

12. Ala s.r.o. – žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Dome služieb Lamač ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa a žiadosť o zohľadnenie výšky investície v platbách za nájom 

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

14. VZN o dotáciách – systém, metóda  
15. VZN o zverejňovaní VO  
16. Schéma participatívneho rozpočtu  
17. Výdavky za mesačník Lamačan  
18. Zoznam zmlúv k 31.5.2019 
19. Zoznam vyplatených faktúr k Malokarpatskému námestiu k 31.5.2019 
20. Rôzne 
21. Záver 
 
 
 S pozdravom                       
 
                    
                                                                                          Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r. 
                                                                                                     predseda komisie 


