Komisia pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
_______________________________________________________________________
Bratislava 02.06.2021

POZVÁNKA
na online zasadnutie Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity MZ Bratislava
– Lamač,
ktoré sa uskutoční
v utorok dňa 08.06.2021 o 18.00 hod.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Verejné obstarávanie
a) Plán verejných obstarávaní a investičných akcií v roku 2021
b) Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie MKN
3. Legislatíva
a) Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 zo dňa
08.08.2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v znení VZN
č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020
b) Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 zo dňa
11.04.2013 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač
c) Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana
Šimečku 4, Bratislava, ako súčasti Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava
d) Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 zo dňa
20.06.2013 ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Lamač
4. Financie
a) Záverečný účet
b) Rozpočet
5. Nakladanie s majetkom
a) Ing. Karol Vérffy a Eva Vérffyová – žiadosť o nájom časti pozemku reg. „C“ KN
parc. č. 3435/1, k. ú. Lamač o výmere 60,04 m2
b) Ing. Jozef Kukučka – žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
5834/204608 k pozemkom reg. „C“ KN parc. č. 511, k. ú. Lamač o výmere 173 m2
a parc. č. 512, k. ú. Lamač
c) Ing. Ladislav Rácz, CSc. – žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN
parc. č. 3414/29, k. ú. Lamač o výmere 19 m2
6. Akčný plán PHSR MČ Bratislava – Lamač na rok 2021
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021
8. Informatívne správy o prebiehajúcich aktivitách
a) Kino Lamač
b) Ihrisko na Malokarpatskom námestí nad miestnym úradom
c) Nadstavba Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, Bratislava
d) Revitalizácia verejného priestoru – Vrančovičova ulica

9. Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky sv. Rozálie
10. Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania národnej
kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou BratislavaLamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou Bratislava
11. Školstvo
a) Zriaďovacie listiny
b) Elokované pracovisko, Milana Šimečku 4, Bratislava
12. VZN o parkovaní na území hl. mesta, stanovisko úradu, zonácia
13. Zmluva s hlavným mestom o odťahovaní vozidiel
14. Tabuľa/pamätník na železničnej stanici Lamač
15. Rôzne
16. 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

