Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
_______________________________________________________________________
Bratislava 15.10.2019

POZVÁNKA
na zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity MZ Bratislava Lamač
ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti na 1. poschodí Kina Lamač
v utorok dňa 22.10.2019 o 17.00 hod.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019
3. Informatívna správa o rozpočte a stave príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava – Lamač
A. Konsolidovaná výročná správa MČ Bratislava – Lamač za rok 2018
B. Správa o stave príjmov a výdavkov k 31.08.2019
C. Presun plánovaných aktivít do roku 2020
D. Vyúčtovanie kultúrnych podujatí do 30.09.2019, Bitka pri Lamači
E. Príprava rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2020-2022
F. Pohľadávky obce
4. Návrh VZN, 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
5. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač
6. euroAWK, spol. s r. o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č.
553/38, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k. ú. Lamač
7. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu obecných bytov
a) Andrea Šulíková, 1-izbový byt na Borinskej ulici č. 23 o výmere 42,46 m2
b) Zdenka Boskovičová, 3-izbový byt č. 14 na Studenohorskej ulici č. 8 o výmere 67,5 m2
8. OZ Divadlo pod Hájom - žiadosť o zvýšenie rozsahu užívania Spoločenského centra Lamač
(Nebytový priestor č. 10-80), nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 4671, Malokarpatské
nám. 8 a žiadosť o prenájom priestorov Kina Lamač – kinosála (Nebytový priestor č. 1 –
Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v bytovom dome so súp. č. 1125,
Malokarpatské nám. č. 3 ako dôvod hodný osobitného zreteľa
9. Jozef Raninec – návrh spolupráce v oblasti urbanizácie územia Zečák, žiadosť o
spolufinancovanie
10. Zdravotné stredisko – stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, evidencia na
LV 1638 - MUDr. Eva Veselá, STANMED s.r.o. a MUDr. Zuzana Schwarczová – zmena v
predmete nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
11. Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta – posúdenie návrhu
zmluvy podľa nového VZN
12. Zásady sťažností
13. Smernica o verejnom obstarávaní
14. Zásady hospodárenia s majetkom obce
15. Zásady hospodárenia s financiami obce

16. Výzvy, do ktorých sa chce MČ Bratislava - Lamač zapojiť vo výhľade do konca roka 2020
17. Rôzne
18. Záver
Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r.
predseda KFLaPA

Vybavuje: Mgr. et Mgr. Hana Ifková

tel.: 02/64 78 00 65

e-mail: ifkova@lamac.sk

