Mestská časť Bratislava – Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
___________________________________________________________________
Zápis zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
MZ Bratislava – Lamač zo dňa 02.06.2020 (online 18.00-21.00)

Prítomní:

Mgr. Petronela Klačanská PhD., predseda,
Martina Krupová MSc, podpredseda,
Ing. Anna Habdáková,
Mgr. Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák PhD.,
Mgr. Petra Urbanová,
Mgr. Zuzana Schürer Piovarčiová,
Ing. Oľga Vlasková,
Ing. Andrej Bachár

Hostia:
Neprítomní:
Ospravedlnení: Ing. Beata Balaž Siváková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Neospravedlnení:
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Návrh 2.úpravy rozpočtu
Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2020
Žiadosti o zníženie nájomného
Nájom nebytového priestoru – Dom služieb
Rôzne
Záver

Body programu zasadnutia podľa ich časovej následnosti prerokovávania:

1. Otvorenie
Predsedníčka komisie (p. Klačanská) otvorila rokovanie komisie a predniesla návrh
programu rokovania a zároveň privítala všetkých členov komisie.

2. Návrh 2.úpravy rozpočtu
Diskusia:
Chýbajú údaje o reálnych príjmoch a výdajoch, teda plnení rozpočtu. Na základe čoho sa
robili úpravy rozpočtu?
Kedy budú nahodené údaje do systému, aby nemuseli podklady vyrábať ručne? Pani
prednostka na komisii v januári sľubovala február...
Komisie a zastupiteľstvo má dostávať štvrťročné plnenie rozpočtu. Kedy budú údaje za
1q2020?
Diskusia k bodom rozpočtu:
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-

Kultúra 45 tisíc či nie je ešte stále veľa, keď je otázne, či vôbec budú nejaké podujatia
povolené
IT systém 27 tisíc navyše: softvér, hardvér - PC a príslušenstvo, úložisko dát. Určite
potrebné.

Záver: k samotnej úprave rozpočtu komisia nemá pripomienky, keďže nemá žiadne podklady
týkajúce sa reálneho napĺňania príjmov a čerpania výdavkov, na základe ktorých by sa mohla
k navrhovaným úpravám rozpočtu vyjadriť
Komisia berie na vedomie – s pripomienkami, - bez pripomienok
Pripomienky: Členovia komisie požadujú doplniť informácie o zmene príjmov, o plnení...
potrebných k relevantnému vyjadreniu sa k tomuto bodu, súčasťou každej aktualizácie
finančného stavu by mal byť aj stav rezervného fondu

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2020
Diskusia:
Jednotlivé organizácie dostali tabuľky, kde mali doplniť, aké majú fixné a variabilné výdavky
a teda ktoré položky naozaj boli nevyhnutné aj pri aktuálnej situácii (COVID19), teda mohli
si prehodnotiť pôvodné položky žiadostí. Napríklad príspevok na telocvičňu na nájom.
V prvom kole by teda bolo vhodné dotácie udeliť organizáciám, ktorým je to nevyhnutné.
Ostatným možno v druhom kole v septembri podľa vývoja plnenia príjmov a výdavkov
rozpočtu.
Nevyhnutné výdavky boli identifikované a dotácie v prvom kole po diskusii:
FK Lamač 17000,-EUR,
Bedmintonový klub 1000,-EUR (zreálnené náklady na prenájom),
Karate 2500,-EUR,
Parkour 1000,-EUR,
Sach 500,-EUR,
Divadlo 1200,-EUR (dotácie by nemali byť na základnú mzdu, už teraz má divadlo rôzne
výhody v prenájme a iných aktivitách).
Ostatné dotácie schválené v prvom kole:
Rozsutec 300,-EUR,
JDS 500,-EUR.
Neschválené dotácie:
Nepočujúci 0,-EUR (dotácie pre spolok neboli v minulosti využité v prospech lamačských
nepočujúcich),
Stoh 0,-EUR (chceli na MDD, ktoré nebude, píšu odklad na jeseň, ale to je otázne),
Skolka 0,-EUR (OZ žiadosť stiahlo),
Zvaz vysluzilych vojakov 0,-EUR (neuzatvorená kontrola korektnosti využitia dotácií
v minulom roku).
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Odložené do druhého kola podľa možnosti rozpočtu: Argo (koľko detí z Lamača reálne chodí
do tohto klubu?, prenájom haly je športová hala v Lamači alebo ich priestory v Dúbravke?
Nákup koberca je každý rok, je to nevyhnutné?)
Záver: Komisia hlasovala za nasledovné rozdelenie dotácií:
Zabezpečenie kostýmov, videozáznamov,
scén.predstavení

kultúra,
vzdelávanie

Divadlo pod Hájom

kultúra,
vzdelávanie

OZ BS-13/Stoh

0

kultúra,
vzdelávanie

Zväz vyslúžilých vojakov
gen.M.R.Štefánika

0

soc.oblasť

BS nepočujúcich

0

soc.oblasť

DSS Nádej pre Rozsutec

300

ceny a materiál

soc.oblasť

Jednota dôchodcov
Slovenska Lamač

500

Lam.fotomaratón, posedenie, šport

šport

Bedmintonový klub
Spoje

1000

nájom

šport

Bratislavská šachová
akadémia, oz

500

nájom, tech.zabezpečenie, literatúra, šach

šport

Futbalový klub Lamač

17000

energie, údržba hracej plochy, zimná príprava nájom, poplatky a rozhodcovia

šport

Parkour škola

1000

nájom

šport

ŠK Goju Kai Karate

2500

energie, poplatky za účastníkov, cestovné

šport

Športový klub ARGO

1200

0

Hlasovanie k bodu 3

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.,
Martina Krupová MSc
Ing. Anna Habdáková,
Mgr. Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Mgr. Petra Urbanová,
Mgr. Zuzana Schürer Piovarčiová,
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
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Nehlasoval

-

Neprítomní pri hlasovaní

-

4. Žiadosti o zníženie nájomného
Diskusia:
Nájomcovia bytov na Heyrovského 2 – žiadosť o zníženie nájomného v bytoch. Nie sú
to sociálne ale nájomné byty a MČ z tohto nájomného spláca úver. Teda komisia
neodporúča zníženie nájomného. Ak by mal niektorý nájomca problém s platením
nájomného z dôvodu straty zamestnania v dôsledku COVID-19, nech sa obráti
individuálne na MÚ a rieši to sociálna komisia. Komisia FLaPA je proti zníženiu
nájomného pre majiteľov bytov
Ostatní podnikatelia – vláda aktuálne rieši zmenu zákona, ktorá hovorí o preplatení
odpusteného nájomného. Bolo by vhodné sa rozhodovať o znížení nájmu až potom, ako
bude tento zákon schválený.
Annfuturo s. r. o. - komisia je proti zníženiu nájomného do doby schválenia zákona a
odporúča odloženie splatnosti nájomného za druhý kvartál 2020 do konca kalendárneho
roka.
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o. – komisia je proti zníženiu nájomného
MUDr. Jana Straková - komisia je proti zníženiu nájomného do doby schválenia zákona
a odporúča odloženie splatnosti nájomného za druhý kvartál 2020 do konca kalendárneho
roka.
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori - komisia je proti
zníženiu nájomného do doby schválenia zákona a odporúča odloženie splatnosti
nájomného za mesiace apríl a máj do konca kalendárneho roka.
OZ Rybička - komisia je proti zníženiu nájomného do doby schválenia zákona a
odporúča odloženie splatnosti nájomného za mesiace apríl a máj do konca kalendárneho
roka.
Záver: komisia hlasovala, či súhlasí s nasledovným:
Žiadateľ
Zníženie nájomného
zatiaľ nie, kým nebude
Annfuturo s. r. o.
schválený zákon
MEDIAPRESS Bratislava
nie
spol. s r.o.
zatiaľ nie, kým nebude
MUDr. Jana Straková
schválený zákon
Nájomcovia bytov na
nie
Heyrovského 2
zatiaľ nie, kým nebude
OZ Rybička
schválený zákon
Súkromná základná škola s
zatiaľ nie, kým nebude
materskou školou Marie
schválený zákon
Montessori

4

Odklad splátok nájomného
áno, za 2q
do konca kalendárneho roka
nie
áno, za 2q
do konca kalendárneho roka
nie
áno, za mesiace apríl a máj
do konca kalendárneho roka
áno, za mesiace apríl a máj
do konca kalendárneho roka

Hlasovanie za bod 4

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.,
Martina Krupová MSc
Ing. Anna Habdáková,
Mgr. Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Mgr. Petra Urbanová,
Mgr. Zuzana Schürer Piovarčiová,
Ing. Oľga Vlasková,

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomní pri hlasovaní

-

Pripomienky:

Členovia komisie odporúčajú informovať tie
subjekty,

ktorým

odporúča

predĺžiť

splatnosť nájmov, že komisia pristúpi
k prehodnoteniu žiadosti po zverejnení
a platnosti

pripraveného

zákona

o odpustení nájmov

5. Nájom nebytového priestoru – Dom služieb
Diskusia:
Verejná obchodná súťaž alebo ísť osobitným zreteľom? Ak by sa išlo verejnou obchodnou
súťažou, je otázne, či sa niekto iný prihlási a či to pre Lamačanov bude mať prínos. Bolo
spomenuté, že možno by mal záujem mäsiar, no mäsiar je v Tescu a aj v Starom Otcovi je
mäsový pult a v minulosti viacerí mäsiari odišli, lebo to pre nich bolo v Lamači
nerentabilné.
Bezobalový obchod ponúka drogériu, čo v Lamači chýba. Navyše, firma Omia sro sídli
v Lamači a je to podpora lokálneho biznisu.
Komisia odporúča osobitný zreteľ ako kritérium pre výber podnikateľa, keďže prínos pre
obyvateľov je dôležitejšie kritérium ako finančný zisk pre mestskú časť.
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Záver: Hlasovanie k prenájmu priestorov prenajať firme Omia, s.r.o.

Hlasovanie za bod 5

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.,
Martina Krupová MSc
Ing. Anna Habdáková,
Mgr. Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Mgr. Petra Urbanová,
Mgr. Zuzana Schürer Piovarčiová,
Ing. Oľga Vlasková,

Proti

-

Zdržal sa

-

Nehlasoval

-

Neprítomní pri hlasovaní

-

6. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za ich účasť na zasadnutí

Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v.r.
predsedníčka KFLaPA
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