Zápis zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské
aktivity MZ Bratislava – Lamač zo dňa 08.06.2021 online (18.00 – 22.00)

Prítomní:
Mgr. Petronela Klačanská, PhD., predseda,
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
RNDr. Ján Mazák, PhD.,
Mgr. Petra Urbanová,
Ing. Oľga Vlasková,
Mgr. et Mgr. Hana Ifková – tajomník
Hostia:
Mgr. Michaela Kövári Mrázová, prednostka MÚ, Ing. Andrej Bachar, kontrolór
Ospravedlnení:
Ing. Beata Balaž Siváková,
Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová,
Neospravedlnení:
Martina Krúpová MSc., podpredseda,
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
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 Bratislava-Lamač 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

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov
komisie, hostí a následne predniesla návrh programu rokovania.
2. Verejné obstarávanie
a) Plán verejných obstarávaní a investičných akcií v roku 2021
Komisia neberie na vedomie, materiál bol predložený neskoro.

b) Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie MKN

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami

Pripomienky:
-

Absentuje predbežný rozpočet.

-

Členovia komisie sa dopytovali, prečo sa začala rekonštrukcia fasády kina
nekoncepčne, teda bez dohody s BSS. Momentálne je rekonštrukcia pozastavená
z tohto dôvodu.

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
Tajomníčka komisie informovala prítomných členov komisie o dôvode predkladaného
návrhu VZN, ktorým je zmena legislatívy – zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v zmysle
ktorého sa od 01.08.2021 ruší pre predškolákov a žiakov ZŠ doterajšia dotácia na stravu
z ÚPSVaR vo výške 1,20 €, pričom platí prechodné ustanovenie zákona pre predškolákov,
ktorým dotácia ešte bude poskytnutá do 31.08.2021. Členovia komisie otvorili diskusiu k
režijným poplatkom ohľadom ich prípadného zrušenia alebo zníženia. Členov komisie
zaujímalo koľko detí chodilo na obedy pred zavedením dotácie 1,20 € na obedy. Do diskusie
sa zapojila aj pani prednostka, ktorá oslovila vedúcu ŠJ ohľadom požadovaných čísiel.
Vedúca ŠJ uviedla, že teraz navštevuje ZŠ 580 detí, z čoho sa stravuje 470 detí, pred
zavedením dotácie a réžie navštevovalo ZŠ 551 žiakov, z čoho bolo 420 stravníkov. Po
zrušení dotácie je možné predpokladať odliv stravníkov – žiakov 2. stupňa ZŠ, odhadom
maximálne 40-50 detí. Ďalej taktiež uviedla, že zákonní zástupcovia detí MŠ, ktorí nie sú
predškoláci platili stravnú jednotku v plnej sume aj réžiu a neboli žiadne sťažnosti.
Komisia hlasovala za schválenie predloženého návrhu VZN:
Hlasovanie
Členovia komisie
Za
Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková
Proti
Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
-

Pripomienky:

-Komisia
navrhuje
otvoriť
diskusiu
k poplatku za réžiu o rok, keď sa reálne
ukáže koľko detí bude odhlásených zo
stravy z dôvodu zrušenia dotácie 1,20€ na
stravu.

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
P. predsedníčka informovala prítomných členov komisie o Rozhodnutí OÚ o určení
spoločného školského obvodu pre ZŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava s obcou
Marianka pre 6. ročník na školský rok 2021/2022. Obec Marianka nemá v ZŠ zriadený 2.
stupeň a na nasledujúci školský rok pôjde o 13 detí.
Komisia hlasovala za schválenie predloženého návrhu VZN:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:

-

Komisia

žiada

predložiť

Pravidlá

prijímania detí do ZŠ
-

Komisia odporúča do budúcna, ak príde
Rozhodnutie

z OÚ

ohľadom

spoločného školského obvodu, vyjadriť
sa, že ZŠ nemá dostatočné kapacity na
prijatie detí z okolitých obcí

c)

Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 o zriadení Elokovaného pracoviska,
Milana Šimečku 4, Bratislava, ako súčasti Materskej školy, Heyrovského 4,
Bratislava

Komisia hlasovala za schválenie predloženého návrhu VZN:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:

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
Komisia hlasovala za schválenie predloženého návrhu VZN:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:
4. Financie
a) Záverečný účet
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky:

-

Komisia upozornila na možné chyby v správe audítora – absentujú tam výhrady voči
finančným transakciám, ktoré riešil kontrolór v minulom roku ohľadom nákupu rúšok
a dotácie z Envirofondu

b) Rozpočet
Pani predsedníčka požiadala pani prednostku, aby predstavila členom komisie
predkladaný návrh 2. úpravy rozpočtu MČ. Pani prednostka uviedla, že transfery v rámci
verejnej správy, sú tranže ktoré boli účelovo viazané na činnosť MOM. Kapitálové príjmy sa
znižujú o sumu 5000 € z dôvodu nezískania dotácie na dovybavenie ŠJ. Úpravy výdavkov sú
v bežných aj v kapitálových výdavkoch. V bežných výdavkoch majú úpravy presah na EP,
Milana Šimečku 4, Bratislava. V položke MŠ sa navyšuje suma 50 000 € na vybavenie EP M.
Šimečku. V položke kultúra sa navyšuje suma 10 000 € vzhľadom na plánované výdaje
v oblasti kultúry. V rámci kapitálových výdavkov sa presúvajú položky plánované aktivity
kapitálového charakteru do investičných aktivít EP. Položka granty 8600 €, ktorú predstavuje
suma 5000€ nezískaná dotácia na ŠJ a 3600 € spoluúčasť MČ je presunutá priamo do položky
ŠJ M. Šimečku.
Pani prednostka taktiež objasnila tabuľku materiálu Rozpočet zariadenia EP M.
Šimečku a ŠJ M. Šimečku. Čísla, ktoré tabuľka obsahuje sú reálne, získané na základe
prieskumov trhu.
Pani predsedníčka sa opýtala p. prednostky, či je možný presun kapitálových
výdavkov do bežných, t.j. sumy 50 000 €, ktoré sa z kapitálových presúvajú do bežných do
EP M. Šimečku. P. prednostka uviedla, že to je možné na základe úpravy zákona, konkrétne
to upravuje § 36 zákona č. 67/2020 Z. z.
Komisia hlasovala za schválenie návrhu 2. úpravy rozpočtu:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval

Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:

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
Komisia diskutovala o predloženej žiadosti, pričom uviedla, že cena za nájom je
neprimerane nízka a mala by byť stanovená s ohľadom na parkovaciu politiku.
Komisia hlasovala za schválenie žiadosti:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:

-

Podľa VZN by mal žiadateľ platiť 7,50
x plocha, Komisia nesúhlasí so sumou
4,91 €/rok.

-

Komisia
o nakladaní

žiada

zmeniť

s majetkom

obce,

VZN
aby

reflektovalo aj na parkovaciu politiku
a širšie súvislosti

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
Komisia hlasovala za schválenie žiadosti:

Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:
c)

Ing. Ladislav Rácz, CSc. – žiadosť o kúpu novovytvoreného pozemku reg.
„C“ KN parc. č. 3414/29, k. ú. Lamač o výmere 19 m2

Komisia hlasovala za schválenie žiadosti:
Hlasovanie

Členovia komisie

Za

Mgr. Petronela Klačanská PhD.
Ing. Anna Habdáková,
Mária Horecká,
Mgr. Petra Urbanová
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Oľga Vlasková

Proti

-

Zdržal sa
Nehlasoval
Neprítomný v čase hlasovania:
Pripomienky:
9. Záchranné a udržiavacie práce na obrovej kaplnky sv.Rozálie
Komisia o bode nerokovala kvôli absencii informácii o financovaní záchranných
a udržiavacích prác.
Komisia žiada tieto informácie poskytnúť v čo najskoršom termíne členom komisie
mailovou formou.

10. Kaplnka sv. Rozálie – návrh usporiadania vzťahov vo veci spoločného užívania
národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie s Rímskokatolíckou cirkvou,
farnosťou Bratislava-Lamač a Gréckokatolíckou cirkvou, eparchiou Bratislava
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky:
Komisia žiada k predloženému materiálu odpovede na otázky:
-

Čo znamená rozpočítanie podľa využívania? (ide o percentuálne/pomerové delenie
alebo podľa dní využívania signatármi?)
Kto bude znášať náklady za dni, keď ju nevyužíva nikto?
Aké sú bežné výdavky za elektrinu a kúrenie?

11. Školstvo
a) Zriaďovacie listiny
Komisia berie na vedomie: bez pripomienok
b) Elokované pracovisko
Pani prednostka informovala prítomných členov komisie, že v súčasnosti mestská časť
zabezpečuje obstaranie príslušného mobiliáru pre novú prevádzku materskej školy (vybavenie
tried pre oddych a hru detí, vybavenie šatní, potrebných priestorov pre zamestnancov a pod.) a
nákup potrebného inventáru pre novú školskú jedáleň, ktorá bude zabezpečovať stravovanie
detí v elokovanom pracovisku materskej školy. Finančný rozpočet pre zariadenie elokovaného
pracoviska je zohľadnený i vo zverejnenom návrhu 2. úpravy rozpočtu mestskej časti pre rok
2021, ktorý p. prednostka objasnila členom komisie v bode 4 b).
Komisia berie na vedomie: bez pripomienok

12. VZN o parkovaní na území hl. mesta, stanovisko úradu, zonácia
Komisia berie na vedomie: s pripomienkami
Pripomienky:
-

Komisia nesúhlasí, aby mal Lamač viac ako 1 zónu. V budúcnosti ak by vznikla
potreba zavedenia parkovacej politiky pre ďalšie územie/ulice pre Lamač, komisia
odporúča, aby sa pripojili do jednej zóny.

14. Tabuľa/pamätník na železničnej stanici v Lamači

Komisia o bode nerokovala kvôli absencii informácii, neposkytnutia podkladov k bodu
15. Rôzne
16. Záver
Pani predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za účasť na online zasadnutí.
O bodoch 6, 7, 8, a 13 bude komisia hlasovať formou per rollam.

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

