Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity MZ
Bratislava- Lamač zo dňa 26.11.2019 a 03.12.2019
Prítomní (26.11.2019 a 03.12.2019):
Mgr. Petronela Klačanská, PhD., predseda, Ing. Anna Habdáková, Mária Horecká, RNDr. Ján
Mazák, PhD., Mgr. Petra Urbanová, Ing. Beata Balaž Siváková, Mgr. et Mgr. Hana Ifková tajomník
Ospravedlnení (26.11.2019 a 03.12.2019):
Martina Ondrišová MSc, podpredseda, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mgr. Zuzana Schurer
Piovarčiová, Ing. Oľga Vlasková
Hostia (26.11.2019 a 03.12.2019):
Ing. Andrej Bachár, miestny kontrolór
Program zasadnutia dňa 26.11.2019:
1. Otvorenie
2. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač
3. Rozpočet mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 20212022
4. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač
5. Návrh VZN o participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava – Lamač
6. Zásady sťažností
7. Smernica o verejnom obstarávaní
8. Zásady hospodárenia s majetkom obce
9. Zásady hospodárenia s financiami obce
10. Rôzne
11. Záver

Program zasadnutia dňa 03.12.2019:
1. Otvorenie
2. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019
3. Zuzana Poláčková - žiadosť o predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na pohotovostný byt
4. Nubium, s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č.
572, parc. č. 598/1, parc. č. 598/3, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k.ú. Lamač
5. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti – žiadosť o zaslanie
pripomienok
6. Ing. Jozef Fašung - žiadosť o odkúpenie pozemkov registra C, parc. č. 3414/26-28,
parc. č. 3448/21, k.ú. Lamač
7. Ing. Ivan Jarábek - žiadosť o odkúpenie pozemku registra C, parc. č. 568/2, k.ú. Lamač
8. Materská škola Bory
9. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač, čerpanie
rozpočtu za kapitolu 8: Vzdelávanie k 30.9.2019

10. Možnosť zapojenia sa MČ Bratislava - Lamač do výzvy Envirofondu na budovanie
kanalizácie
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Komisie dňa 26.11.2019
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov
komisie a predniesla návrh programu rokovania.

2. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 2019
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
3. Rozpočet mestskej časti Bratislava - Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
Komisia diskutovala o jednotlivých kapitolách rozpočtu MČ BA – Lamač na rok 2020
Kapitola 12:
Mesačník Lamačan – drahý, je na zváženie, či sú potrebné 2 redaktorky, taktiež je drahá grafika
Nová webová stránka MČ – 1000€ nízka suma, predpokladané navýšenie na 5000 €
Kapitola 11:
Priame dotácie - nečleniť na jednotlivé položky
Dotácia vstupov na letné kúpalisko – skontrolovať na Digitálnom meste, či je zverejnená faktúra za mesiac august 2019. Predpokladá sa zvýšenie finančnej kompenzácie mestskej časti
STARZ-u. Zvýšenie sumy z 2500 € na 3500 €.
Kapitola 10:
Čo zahŕňajú výdavky na podujatia v knižnici?
(Členovia komisie navrhujú premiestnenie knižnice do iných priestorov, napr. do základnej
školy, prípadne do priestoru spojeného s kaviarňou)
Podujatia – konkrétne ich rozpísať.
Členovia komisie navrhujú, aby sa podujatie Bitka pri Lamači nekonalo každý rok, ale raz za
päť rokov.
Kapitola 9:
Príspevok pri narodení dieťaťa – návrh zrušiť alebo nahradiť výsadbou stromčeka pre novorodenca
Jednorazová sociálna dávka – návrh presunu finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na
príspevok pri narodení dieťaťa do podprogramu jednorazovej sociálnej dávky, ak je to potrebné
(na zváženie komisie pre soc.veci)
Kapitola 8:
Podprogramy MŠ a Školské jedálne – upraviť, resp. ich ďalšie členenie len analyticky
Účelové výdavky spojené s činnosťou ZŠ a MŠ – financie vyčlenené na školenia, ktorých prerozdelenie je v kompetencii riaditeľky

Kapitola 7:
Kamerový systém – závisí od získania dotácie
Kapitola 6:
Kontajnerové hniezda – suma len o 3000 € vyššia ako na malé smetné koše
Čo zahŕňajú malé smeté koše – vysoká suma až 12000€
Vratné poháre prečo nie sú vyčlenené v rámci Podujatí?
Člen komisie p. Mazák žiada, aby sa ku kapitole 6 vyjadrila Komisia životného prostredia.
Kapitola 5:
Zimná údržba – posypová soľ je už v kapitole 6 - koľko je toho treba cca na sezónu?
Parkovanie 67000€ - čo táto suma zahŕňa?
p. Mazák: Aký je rozdiel medzi výtlkmi a bežnou opravou?
Kapitola 4:
Detské ihriská – návrh členenia podprogramu na spoločné výdavky pre ihriská (revízie, pieskoviská), realizačné veci by mohli zostať samostatne
VČA – plánuje sa rozšírenie hokejbalového ihriska a výstavba mini tribúny za predpokladu
získania dotácie
Verejné osvetlenie – suma 8000 € rozdelená na 6000 € za vianočné osvetlenie a 2000€ na ostatné. Návrh, aby bolo vianočné osvetlenie s jemnými prvkami umiestnené celoročne, aby sa
ušetrilo na demontáži tohto osvetlenia, treba zistiť možnosti.
Kapitola 3:
MŠ Bory – plánované spolufinancovanie s DNV. Návrh, aby bolo s DNV najprv podpísané
memorandum a až následne zaradiť tieto financie na MŠ Bory do rozpočtu
Kapitola 2:
Parkovací dom 5000 € - čo zahŕňa táto suma?
Poplatok za rozvoj, aby nebol v rozpočte zahrnutý, keď MČ tieto peniaze reálne nemá k dispozícii.
Kapitola 1:
Verejné obstarávanie - je zahrnuté aj v kapitole 2
Softvér a licencie – mali by byť jednotné - multilicencie
Počítače – nákup 30 PC pre MÚ? Koľko je na úrade zamestnancov?
Telekomunikačné služby – vysoká suma, zvážiť efektivitu pevnej linky a jej nahradenie mobilnými telefónmi
Sumárne pripomienky všetkých prítomných členov:


Poplatok za rozvoj



Absencia opisnej časti a komentárov k rozpočtu



Porovnanie rokov – chýbajúci podklad



Fixné výdavky – chýbajúci podklad



Absencia rozpočtového harmonogramu - zaradiť do rozpočtu a zásad hosp. s fin. prostriedkami

4. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
5. Návrh VZN o participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava – Lamač
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
6. Zásady sťažností
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
7. Smernica o verejnom obstarávaní
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019
8. Zásady hospodárenia s majetkom obce
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
9. Zásady hospodárenia s financiami obce
Bod bude prerokovaný na zasadnutí Komisie dňa 03.12.2019.
10. Rôzne
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Komisie dňa 03.12.2019
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov
komisie a predniesla návrh programu rokovania.
2. Priebežné vyhodnotenie Plánu verejných obstarávaní investičných akcií v roku 2019
Komisia pripraví tabuľku s doplnenými vecami.
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky: Komisia má k predmetnému bodu opakované pripomienky zo zasadnutia
komisie v mesiaci október.

Hlasovanie za uznesenie v textácii podľa horeuvedenej pripomienky:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
Ing. Anna Habdáková
Mária Horecká
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Beata Balaž Siváková
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania

-

3. Zuzana Poláčková - žiadosť o predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy na pohotovostný byt
Komisia súhlasí so stanovenou výškou nájmu za predpokladu, že Komisia bezpečnosti,
verejného poriadku a sociálnych vecí odporučí predložiť žiadosť na rokovanie miestneho
zastupiteľstva.
Stanovisko komisie: Odsúhlasenie výšky nájmu
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Ing. Anna Habdáková,
Mgr. Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová,

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

4. Nubium, s.r.o. – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, pozemky registra C, parc. č.
572, parc. č. 598/1, parc. č. 598/3, parc. č. 568/1, parc. č. 1826/8, k.ú. Lamač

Členovia komisie prerokovali žiadosť spoločnosti Nubium s.r.o. o predĺženie nájomnej
zmluvy.
Stanovisko komisie: Súhlas s predĺžením zmluvy
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

-

Proti

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.,
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová

Zdržal sa

RNDr. Ján Mazák, PhD.

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

5. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľnosti – žiadosť o zaslanie
pripomienok
Členovia komisie diskutovali o zvýšení daní v zmysle predloženého návrhu VZN. Komisia navrhuje vyššiu sadzbu daní, lebo sa to mestskej časti BA – Lamač dotkne len okrajovo.
Stanovisko komisie: Súhlas so zvýšením daní z nehnuteľnosti
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.,
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

6. Ing. Jozef Fašung - žiadosť o odkúpenie pozemkov registra C, parc. č. 3414/26-28,
parc. č. 3448/21, k.ú. Lamač
Komisia nevie zaujať stanovisko. Členovia komisie žiadajú na ďalšie zasadnutie Komisie
identifikovať pozemky z Katastrálneho portálu.
7. Ing. Ivan Jarábek - žiadosť o odkúpenie pozemku registra C, parc. č. 568/2, k.ú. Lamač
Komisia nevie zaujať stanovisko. Členovia komisie žiadajú na ďalšie zasadnutie Komisie
identifikovať pozemky z Katastrálneho portálu.
8. Materská škola Bory
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky: Komisia žiada na najbližšie zasadnutie Komisie predloženie návrhu zmluvy
a návrhu memoranda s mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves, resp. bezodkladne,
keď návrhy budú pripravené.

Hlasovanie za uznesenie v textácii podľa horeuvedenej pripomienky:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania

-

9. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač, čerpanie
rozpočtu za kapitolu 8: Vzdelávanie k 30.9.2019
Komisia berie bod na vedomie.

10. Možnosť zapojenia sa MČ Bratislava - Lamač do výzvy Envirofondu na budovanie
kanalizácie
Komisia odporúča, aby sa mestská časť BA – Lamač zapojila do výzvy ešte v mesiaci december. Vzhľadom na predpokladanú časovú náročnosť verejného obstarávania však Komisia
upozorňuje na skutočnosť, že táto výzva bude zverejnená aj v budúcom roku a v prípade, ak
by MČ nestihla mať všetky náležitosti sprocesované do decembrového termínu, odporúča zapojiť sa do tejto výzvy aj v roku 2020.
Stanovisko komisie: Súhlas so zapojením MČ BA – Lamač do predmetnej výzvy
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.,
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

11. Rôzne
a) Návrh na 3. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač
Komisia žiada stretnutie s prednostkou v druhej polovici mesiaci január k zmenám
v rozpočte.
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky: Komisia má pripomienky ohľadom zreálnenia príjmov, príjmová stránka
rozpočtu (prognóza by mala byť nemenná).

Hlasovanie za uznesenie v textácii podľa horeuvedenej pripomienky:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.
Ing. Anna Habdáková
Mária Horecká

RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Beata Balaž Siváková
Mgr. Petra Urbanová
Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania

-

b) Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač
Stanovisko komisie: Súhlas s návrhom VZN
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.,
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

c) Návrh VZN o participatívnom rozpočte mestskej časti Bratislava – Lamač
Stanovisko komisie: Súhlas s ponechaním dokumentu vo forme smernice
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.,
Ing. Anna Habdáková,
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomný v čase hlasovania:

-

d) Zásady sťažností
Komisia diskutovala o možnom prekontrolovaní vybavovania sťažností a novej evidencii
na sťažnosti.
e) Smernica o verejnom obstarávaní
Komisia žiada novú smernicu o verejnom obstarávaní.
f) Zásady hospodárenia s majetkom obce
Komisia zatiaľ k predmetnému dokumentu nemá návrh na zmenu.
g) Zásady hospodárenia s financiami obce

Komisia žiada prepracovanie dokumentu s nasledovanými pripomienkami:
-

zahrnúť rozpočtový harmonogram,

-

príjmová stránka rozpočtu, aby reálne vyplývala z prognóz,

-

k rozpočtovej časti – aby bol poplatok za rozvoj zapájaný, ak má mestská časť finančné
prostriedky reálne k dispozícii,

-

plnenie rozpočtu priebežne za každý mesiac – príjmová a výdavková časť nech je predložená na rokovanie Komisie

-

zapojenie rezervného fondu by malo podliehať rozhodnutiu MZ
h) Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač

Komisia sa na zasadnutí dňa 03.12.2019 opätovne vyjadrila k rozpočtu mestskej časti na rok
2020. Členovia komisie v predloženom znení nie sú za schválenie rozpočtu a uvádzajú zásadné
pripomienky:
-

členka Komisie p. Horecká by chcela vyjadrenie, či je forma zverejneného rozpočtu v súlade
s ústavným zákonom,

-

zreálnenie príjmov podľa prognóz,

-

prehodnotiť zapojenie poplatku za rozvoj do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,

-

členovia Komisie žiadajú opisnú časť výdavkov,

-

k príjmu z výnosu z poplatku za rozvoj členovia Komisie žiadajú doplniť údaje, z ktorých vychádzali podklady

12. Záver

Zapísala: Mgr. et Mgr. Hana Ifková
Overila : Mgr. Petronela Klačanská, PhD. – predseda KFLaPA

