
Zápis zo zasadnutia Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské 

aktivity MZ Bratislava – Lamač zo dňa 25.01.2022 online (18.30 – 20.00), 

presunutá kvôli vysokej chorobnosti z dňa 18.01.2022 

 

 

 
Prítomní: 

Mgr. Petronela Klačanská, PhD., predseda,  

Ing. Anna Habdáková,  

Mária Horecká,  

RNDr. Ján Mazák, PhD.,  

Ing. Beata Balaž Siváková, 

Mgr. Zuzana Schurer Piovarčiová, 

 

Hostia:  

Ing. Andrej Bachar, kontrolór 

 

Ospravedlnení: 

Mgr. Petra Urbanová, 

Martina Krúpová MSc., podpredseda,  

 

Neospravedlnení:  

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, 

 

 

 

 

Program zasadnutia : 

 
1. Otvorenie 

2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač 

A. Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 (závery zo 

zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 

B. Informácia o Rozpočtových opatreniach starostu 

3. Dotačné schémy Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 

4. Projekty Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 

5. Plán verejného obstarávania investičných akcií pre rok 2022 

6. Informácia o využití Športovej haly Lamač – dohoda o spolupráci pri rozvoji športu 

na území mestskej časti Bratislava-Lamač s občianskym združením Board Academy 

(závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 

7. Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme 

možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač 

8. Stravovanie pre seniorov - príspevok podľa výšky dôchodku - tabuľka jednotlivých 

kategórií s počtami poberateľov za posledné 3 roky, s vyčíslením celkových nákladov 

za dané roky (nie harmonizované) a počet momentálne zahlásených seniorov 

o príspevok 

9. Rôzne 

10. Záver 

                                                                                                   



1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov komisie, 

hostí a následne predniesla návrh programu rokovania. 

 

2. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač 

A. Schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 (závery zo 

zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 

B. Informácia o Rozpočtových opatreniach starostu 

 

Komisia berie na vedomie; materiál bol predložený ako informatívny, návrh rozpočtu 

bol na poslednej komisii rozobratý do detailu a pani prednostka zodpovedala všetky 

položené otázky. 

 

3. Dotačné schémy Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 

 

Členovia komisie diskutovali k daným dotačným schémam MČ Lamač.  

Zhodli sa, že je potrebné sa vrátiť k tomuto bodu po kontrole kontrolórom, napriek tomu, po 

minuloročnej skúsenosti jednotlivý členovia navrhli úpravu smernice, resp. výzvy tak, aby sa 

niektoré úkony zjednodušili a celý proces urýchlil. Predsedníčka sa vyjadrila, že minuloročné 

PR malo úspech, niektoré organizácie a občania sa už informujú o tohtoročnom PR. 

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- Komisia žiada predložiť tento bod opätovne po kontrole kontrolórom aj v prípade 

dotácií, aj v prípade participatívneho rozpočtu  

 

Pripomienky k Participatívnemu rozpočtu: 

Komisia súhlasí s posunutím termínu vyhlásenia participatívneho rozpočtu na termín do 15.2. 

daného roku, ostatné termíny odporúča ponechať; 

Komisia odporúča k PR doplniť do smernice nasledovné: 

- V prípade projektu, ktorého realizácia vyžaduje povolenie majiteľa pozemku, alebo 

povolenie inej inštitúcie, je žiadateľ povinný toto povolenie priložiť už k samotnej 

žiadosti 

- Spolu so žiadosťou žiadatelia priložia aj súhrnné čestné vyhlásenie, ktoré je povinnou 

prílohou žiadosti (doplniť túto náležitosť a priložiť vzor čestného vyhlásenia) 

 

4. Projekty Mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 

 

Predsedníčka komisie predstavila bod programu a jeho obsah, jednotlivé projekty. Členovia 

komisie sa zhodli, že tento bod nie je kompletný, lebo neobsahuje nedokončené projekty 

z minulého obdobia, a preto nie je možné považovať tieto projekty za tie, ktoré výlučne budú 



realizované v roku 2022. Absentujú tu napríklad – projekt námestia, ktorý sa nezrealizoval ani 

po 4 rokoch, projekt kina, a ani najväčší projekt školy tu nie je spomenutý. Tento bod sa 

členom komisie zdá ako nekompletný. 

Členovia sa zhodli, že spomenuté projekty, pri ktorých je potrebné hlasovanie verejnosti je 

nutné ich propagovanie už vopred, treba využiť všetky propagačné kanály, poprosiť riaditeľku 

ZŠ o včasné informovanie aj samotných rodičov a žiakov. Viacerí členovia komisie boli 

účastní participatívneho plánovania vnútrobloku Bakošova Na barine, a preto navrhujú, aby 

v rámci projektu Agility park boli výstupy z neho akceptované a zahrnuté do projektu. 

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

Doplniť do projektov na rok 2022 projekty, ktoré sa v roku 2021 nedokončili, a presúva sa ich 

úplné alebo čiastočné finančné plnenie do roku 2022. 

 

Projekt Agility park – akceptovať výsledky participatívneho plánovania, t.z. v projekte 

počítať s vybudovaním oplotenia až po tenisové kurty, na miestach vychodeného chodníka 

umiestniť dve bránky; umožniť občanom – psíčkarom, aby boli zapojení do realizácie parku – 

od výberu prvkov až po realizáciu (viacerí pri part.plánovaní prejavili záujem aj pri výrobe 

prvkov). 

 

Pri projektoch, kde je potrebné hlasovanie verejnosti využiť včasné (ideálne vopred) 

informovanie verejnosti aj jednotlivých cieľových skupín (rodičia a žiaci ZŠ), pomocou 

všetkých dostupných médií – edupage, FB, rozhlas, Lamačan... 

 

 

5. Plán verejného obstarávania investičných akcií pre rok 2022 

 

Členovia komisie si prechádzali jednotlivé verejné obstarávania, ktoré sa majú realizovať 

v roku 2022, a našli tam viaceré nekompletné alebo neaktualizované informácie. Napr. údaj 

k PD základnej školy hovorí o tom, že táto projektová dokumentácia je v hodnote 3 712 146,06 

€.  

Podklady k tomuto bodu a k bodu 4 nie sú navzájom v súlade. 
 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

Poprosíme doplniť a aktualizovať informácie k verejným obstarávaniam a ich predloženie na 

ďalšiu komisiu. 

 

Poprosíme o zodpovedanie otázky: Prečo pri projekte Zbrojnice a pošty za 142000 eur je údaj, 

že je bez VO, pritom realizácia je plánovaná už na január 2022? 



 

6. Informácia o využití Športovej haly Lamač – dohoda o spolupráci pri rozvoji 

športu na území mestskej časti Bratislava-Lamač s občianskym združením Board 

Academy (závery zo zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 

 

Členovia komisie prebrali postupne zámer a obsah dohody. Jednoznačne sa všetci zhodli, 

že je lepšie, ak sa bude využívať hala, a bude slúžiť verejnosti, akoby mala byť zatvorená, 

no napriek tomu považujú niektoré body dohody za zmätočné, alebo nie exaktne 

definované.  Predsedníčka predstavila zámer 2.signatára podľa informácií, ktorými 

disponuje.  

Keďže dohoda bola odsúhlasená na ostatnom zastupiteľstve, komisia tento bod berie na 

vedomie, napriek tomu sformulovala niekoľko pripomienok.  

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

- článok 3, bod 2 = treba výlučne žiadať preplatenie nákladov na chod budovy 

- článok 3, bod 8 = doplniť, že neplnenie si povinnosti úhrady môže byť dôvodom na 

bezodkladné odstúpenie od dohody zo strany 1.signatára (poprípade doplniť do článku 

4, bod 2) 

- Ideálne ukotviť do dohody, že aktivity majú byť určené pre verejnosť 

- Odporúčam podpísať dohodu na rok, a následne vyhodnotiť túto spoluprácu pred 

skončením dohody 

- Navrhujeme zľavu pre Lamačanov, aj na základe nie štandardného nájmu, ale 

výhodnej dohody 

- článok 4 = podmienku 8hod/6dní v týždni treba ukotviť aj časovo - napr. 2 mesiace 

pred uplynutím lehoty, nie po 12 mesiaci kedy končí dohoda 

 

 

7. Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme 

možných úspor resp. navýšenia príjmov Mestskej časti Bratislava-Lamač 

 

Členovia komisie sa zhodli, že je možné ušetriť finančné prostriedky hlavne z pozície 

poslaneckého zboru a to určením prioritizácie projektov. Následne členovia komisie 

identifikovali niektoré možnosti k úspore, alebo k možnosti získaniu financií. Absentovala 

informácia či je potrebné riešiť túto tému aktuálne či akútne, či je potreba „hľadania“ 

konkrétnej sumy, keďže týmito informáciami nedisponovali. 

 

Komisia berie na vedomie: s pripomienkami 

Pripomienky:  

Na strane výdavkov: 

- Treba dokončiť rozrobené projekty a určiť im priority a podľa toho hľadať úspory vo 

výdavkoch  

- kontrola vyberania dane za psa 
 

Na strane príjmov: 



- prehodnotiť príjmy - nájmy pozemkov, bytov (nájom pozemkov Podháj – sú v súlade 

s platným VZN?; nie je vhodné prenajímať nesociálne byty za ¼ bežných súm na trhu 

nájmov v Bratislave) 

- požiadať o envirofond na strechu šport.haly ( a zrevidovať energie) 

- Možnosti získania dotácií napr. IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej 

infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk 

 

 

8. Stravovanie pre seniorov - príspevok podľa výšky dôchodku - tabuľka 

jednotlivých kategórií s počtami poberateľov za posledné 3 roky, s vyčíslením 

celkových nákladov za dané roky (nie harmonizované) a počet momentálne 

zahlásených seniorov o príspevok 

 

Komisia analyzovala možnosti kontinuálneho prístupu k podpore seniorov vo forme 

finančného príspevku na obedy. Členovia komisie sa zhodli, že by bolo vhodné zvoliť systém, 

ktorý sa odvíja od objektívnych ukazovateľov, a tým zjednodušiť aj aktualizáciu príspevkov 

a delenie pásiem výšky dôchodkov tak, aby pri plánovaní rozpočtu na ďalší rok, sa mohli tieto 

príspevky aktualizovať podľa nejakého kľúča alebo vzorca. 

 

Platná tabuľka na rok 2022: 

Pásma výšky dôchodku(Eur)                      Príspevok MČ (Eur)        Počet potvrdení 

o priznaní príspevku                                 

(neaktuálne) 

1. do 359,80                                                1,50 

2. nad 359,50 do 457,92                             0,90                                  

3. nad 457,92 do 560,41                             0,80              

4. nad 560,41 do 588,76                             0,50 

5. nad 588,76                                              0                                       nevydáva sa 

 

 

Členovia komisie navrhujú rozpracovať túto tému na základe nasledujúcich údajov 

a vytvoriť alternatívy s ich prepočítaním a dopadom na rozpočet MČ: 

- Jedna z možností ako pristúpiť k vytvoreniu automatického procesu 

prepočítavania príspevkov je možnosť využiť údaje ako minimálny dôchodok, 

priemerný dôchodok, index spotrebiteľských cien. Ku koncu roka (keď sa rieši 

rozpočet) sa vyššie uvedené definujú podľa roku predtým, a na ich základe sa vytvorí 

aj príspevok aj kategória (teda v roku 2021 počítať s údajmi roku 2020 na rok 2022).  

 

Kategórie rozdeliť na 4 - rozdeliť na rovnaké časti pomocou rozdielu medzi 

priemerným a minimálnym dôchodkom (treba zohľadniť tých, čo príspevok dostávajú 

teraz a majú nad priemerný dôchodok - bolo ich 9 minulý rok). 

 

Príspevok valorizovať podľa inflácie (indexu), v prípade, že pôjde o minimálny nárast 

(bez efektu zvýšenia príspevku), ten by sa kumuloval do ďalšieho obdobia.  

Otázka je aj pri stanovovaní jednotlivých hodnôt príspevkov (tí čo majú dôchodok 359 

dostanú príspevok mesačný v hodnote 30 eur, tí čo majú 360 len 18 eur, ti čo majú 



458 len 16 eur), zároveň odporúčam kategórie výšky dôchodku zaokrúhliť na celé eurá 

a nie centy. 

- Ďalšou z možností je prehodnotiť ceny obedov a zahrnúť to do vzorca. Resp. 

príspevok, nech sa zmení na % príspevok z ceny obeda (toto ale treba prehodnotiť, 

keďže možnosti stravovania majú seniori v rôznych zariadeniach, s rôznymi cenami 

a zároveň nie je isté, že v budúcnosti bude mať školská jedáleň kapacitu na varenie 

obedov pre seniorov) 

 

Členovia komisie prejavili záujem o prepracovanie tohto návrhu na nasledujúce obdobia 

a žiadajú o účasť na ďalšom zastupiteľstve Tamaru Filadelfiovú, ktorá má túto agendu na 

starosti. 

 

Komisia žiada zodpovedať nasledujúce otázky 

Otázky:  

- Akým spôsobom sú určované pásma výšky dôchodkov pre jednotlivé kategórie 

príspevkov? 

 

 

 

 

9. Rôzne  

10. Záver 

Pani predsedníčka poďakovala členom komisie za účasť na online zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Mgr. Petronela Klačanská, PhD. v. r. – predseda KFLaPA  

Overila : Ján Mazák, Beata Baláž Siváková 

 


