
 

      Mestská časť Bratislava -  Lamač  

     Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 
_______________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

Bratislava  28.05.2019 

 

P O Z V Á N K A 
 

na zasadnutie Komisie školstva, kultúry a športu, 

ktoré sa uskutoční v malej zasadacej miestnosti na 1. poschodí Kina Lamač 

 

dňa 03.06.2019 (pondelok) o 17.00 hod. 

 

 
Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie 

2. Nebytový priestor - stavba súp. č 2735 (Zlatohorská 18), postavená na pozemku parc. č. 919, 

k.ú. Lamač: 

a) AGVM, s.r.o. – žiadosť o zmenu nájomcu – Zuzana Szako Textorisová; 

b) MŠ sv. Filipa Neriho – žiadosť o prenájom nebytových priestorov; 

c) Libellus o.z. - žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

3. Divadlo pod Hájom:  

a) žiadosť o prenájom nebytového priestoru Spoločenského centra Lamač pre letný 

divadelný tábor pre deti; 

b) žiadosť o prenájom nebytového priestoru a jeho zverenie do správy na šk. rok 

2019/2020 s možnosťou predĺženia na ďalšie časové obdobie. 

4. Rozšírenie kapacít ZŠ – aktualizácia 

5. VČA – návrh na zmenu časového harmonogramu využívania viacúčelového ihriska 

s tartanovým povrchom 

6. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD 

a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava  

7. Zhodnotenie akcií: 

a) Stavanie máje – 30.4.2019 

b) Runfest – Lamačský beh -1.5.2019 

c) Divadielko pre deti – Na zemi dobre mi – 5.5.2019 

d) Zájazd seniorov – Veľký Meder – 6.5.2019 

e) Jarná burza – 11.5.2019 

f) Deň matiek – Divadelné predstavenie mestského divadla Trenčín – Mastný hrniec – 

12.5.2019  

g) Zájazd seniorov – Čachtice – 21.5.2019  

h) Challenge day a Na kolesách proti rakovine – 29.5.2019 

i) Divadielko pre deti – Osmijanko a osem detektívov - 2.6.2019 

8. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Deň detí – 8.6.2019 

9. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Zájazd seniorov – Ostrihom, Vyšehrad – 

18.6.2019 

10. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačský kríglfest – 21.6.2018 

11. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Svätojánska noc – 24.6.2019 

12. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Letné kino – 4.7., 18.7., 1.8., 15.8.2019 

13. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rozálske hody – 30.8.-1.9.2019 

14. Návrh rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2019 



 

15. Rôzne   

16. Záver 

 

   

 

                                                                                                  MSc. Martina Ondrišová v. r. 
                                                                                                           predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vybavuje: Mgr. Hana Ifková    tel.: 02/64 78 00 65            e-mail: ifkova@lamac.sk  


