
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 02.03.2020 
 
Prítomní: 
Martina Ondrišová, Stanislav Babic, Alena Petáková, Barbora Liptáková, Zuzana 

Brnoliaková, Mária Harmaňošová, Peter Šramko, Marína Gorghetto, Vladimír Bis 

 

Ospravedlnený: 
Radoslav Olekšák  

 

Hostia:  
Katarína Matrková, Ľubica Bognárová, Erich Bognár, Eva Jíchová, Miloš Andris 

 

Návrh programu : 

 
1. Otvorenie 

2. Informácie o zápise detí do MŠ a žiakov do ZŠ. 
3. Revitalizácia detských ihrísk v roku 2020 

4. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska MŠ Heyrovského 4 

5. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2020 

6. Preliezka, o.z. – žiadosť o prenájom priestorov SCL za účelom organizovania letného 
detského tábora Žabky z Lamača 

7. Bratislavská šachová akadémia -  žiadosť o prenájom priestorov ZŠ Malokarpatské 
námestie 1, 841 03 Bratislava pre využitie detského letného tábora 2020 

8. Posúdenie návrhu pamätnej tabule Valentína Matrku, ktorá bude osadená na priečelí 
rodinného domu Vrančovičova 32 

9. Návrh miesta na osadenie pôvodnej pamätnej tabule Valentína Matrku 

10. Zhodnotenie akcií: Lamačská beseda so Zuzanou Hudekovou – 9.1.2020, Tanečný večer – 

8.2.2020, Divadielko pre deti – Zimná rozprávka – 2.2.2020,  Lamačská beseda s Yuriim 

Mushkom – 6.2.2020,  Divadielko pre deti – Hadík Vadík a časostroj /výlet do minulosti/ 

- 1.3.2020 

11. Návrh rozpočtu kultúrnych a športových akcií na rok 2020  
12. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 5.3.2020 

13. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: MDŽ – 7.3.2020 

14. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Jarná burza – 14.3.2020 

15. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Noc s Andersenom – 27.3.2020 

16. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Rekreačný zájazd pre seniorov – 

Dunajská Streda – 30.3.2020 

17. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Lamačská beseda – 2.4.2020 

18. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Divadielko pre deti – Žabí kráľ – 

5.4.2020 

19. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: RUNFEST - 1.5.2020 

20. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Prvomájový guláš – 1.5.2020 

21. Návrh organizačno-technického zabezpečenia akcie: Deň matiek – 1.5.2020 

22. Rôzne   

23. Záver 

                                                                                                

 

 

 



K bodu 1  Otvorenie 
 

 Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Ondrišová, ktorá privítala 

členov komisie a hostí.  

Členovia schválili prítomnosť všetkých hostí a umožnili im vyjadriť sa k jednotlivým bodom, 

ktoré sa ich týkajú. 

 

Predsedníčka KŠKŠ Martina Ondrišová navrhla prijať do KŠKŠ ďalšieho člena - Miloša 
Andrisa.  

KŠKŠ návrh schvaľuje. 
 

K bodu 2  Informácie o zápise detí do MŠ a žiakov do ZŠ 
B. Liptáková - zápis detí do MŠ na školský rok 2020-2021 bude prebiehať v dňoch 23.3.2020   
                     v čase 10,00-12,00 h a 24.3.2020 od 14,00-17,00h. Predškoláci zo zákona   
                     musia byť prednostne  prijatý. V predchádzajúcom roku 2019/2020 boli  

                     v lamačských škôlkach umiestnené všetky prihlásené lamačské deti. 
A. Petáková - zápis detí do ZŠ na školský rok 2020-2021 bude prebiehať v dňoch 17.4.2020   

                    v čase od 15,00-18,00 h a 18.4.2020 v čase od 8,00-12,00 h. Už v minulom  

                     roku bola zavedená elektronická prihláška, ale aj napriek tomu rodičia musia  
                     prísť s deťmi na zápis osobne. 

- 25.-26.3.2020 - otvorené hodiny v základnej škole pre deti z materskej školy 

- 7.4.2020 – deň otvorených dverí v základnej škole   
 

KŠKŠ berie na vedomie. 
 

K bodu 3  Revitalizácia detských ihrísk v roku 2020 
KŠKŠ berie na vedomie zosumarizovaný materiál revitalizácie ihrísk 

Z. Brnoliaková – na bežeckej dráhe stojí voda /neodteká/ 
                         - RC Obláčik v minulom roku dostalo z MČ BA-Lamač dotáciu  
                           z participatívneho rozpočtu na doplnenie 2 hracích prvkov na ihrisku Včielka  
                           Maja. V tomto roku budú z týchto vyčlenených finančných prostriedkov toto  
                           ihrisko ešte maľovať.  
M. Ondrišová – p. Polakovič vybavil na magistráte 35.000 € na obnovu detských ihrísk 

v Lamači, táto čiastka sa plánuje využiť v tomto roku 

 

KŠKŠ berie na vedomie. 
 

K bodu 4  Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska MŠ Heyrovského 4 
M. Ondrišová – informovala, že na úrade sa konalo stretnutie s investorom ohľadne MŠ Bory.  
                       Do navrhovanej nájomnej zmluvy  boli zapracované pripomienky:  

o Nájom sa predlžuje z doby určitej - 10 rokov na  20 rokov počnúc dňom 
odovzdania predmetu nájmu 

o  Zmluva bude obsahovať prednostné právo na predĺženie nájmu 

o  Nájomné za užívanie celého prenájmu sa upraví z výšky – 1 € za 1 m2 / 

mesiac vnútornej úžitkovej plochy – na pôvodný návrh 1 €/rok, s tým, že 
náklad na vybavenie kuchyne uhradí M.Č. jedno rázovo z kapitálových 

výdajov. Okrem nájomného, je nájomca (MČ BA-Lamač) povinný 
uhrádzať daň z nehnuteľnosti a poistné za predmet nájmu  

o  doplnenie bod 11.4 b) ...*30% potvrdených dopytom – to znamená, ak 

reálny záujem bol 30% 



Ďalšie informácie: 
o Dňom vzniku nájmu je deň 1.8.2020 

o Výber a montáž kuchyne zabezpečí prenajímateľ - čiastku hradí M.Č. – 

predpokladaná suma 100.000 € 

o Ďalšie náklady na vybavenie a chod škôlky približne 160.000 € 

o Pôvodný plán nákladov bol odhadovaný na spolu 380.00 € 

o Kapacita škôlky 70 detí, podľa štatistík investora môžeme v prvom roku 

očakávať 50 detí s potencionálnym záujem o umiestnenie 

o Bod 8.7 (finančnej komisie) bol komentovaný investorom nasledovne: 
rušenie prevádzky kvôli stavebným úpravám nehrozia 

 

Dodatky komisie: 

Z. Brnoliaková - Treba doriešiť dostupnosť MHD do blízkosti MŠ 

A. Petáková - prečo má M.Č. hradiť daň z nehnuteľnosti? 

B. Liptáková – informovala, že by vedela personálne zabezpečiť chod škôlky. Kontaktovala  

                      ju pani s atestáciou + 6 učiteliek, ktoré by mali záujem pracovať v tomto  

                      zariadení. 

                      - zároveň s pani riaditeľkou ZŠ upozornili, že by pred otvorením novej MŠ malo  
                     prísť k zmene VZN o školských poplatkoch, podmienkach prijatia.  

 

KŠKŠ odporúča túto zmluvu po zapracovaní  pripomienok schváliť, s dodatkom že by malo 

prísť k úprave VZN o poplatkoch v predškolských zariadeniach. 
 

 

K bodu 8-9 Posúdenie návrhu pamätnej tabule Valentína Matrku, ktorá bude osadená 

na priečelí rodinného domu Vrančovičova 32. Návrh miesta na osadenie pôvodnej 
pamätnej tabule Valentína Matrku 
 

K. Matrková – vysvetlila situáciu okolo pamätnej tabule jej dedka Valentína Martku. Zároveň  
                        upozornila, že MČ BA-Lamač v roku 2012 dala pamätnú tabuľu zapísať do  
                        MUOPu a z tohto dôvodu je MČ BA-Lamač povinná dodržiavať Pravidlá   

                        každého zámeru postavenia, premiestnenia, alebo demontáže pomníka,   
                        pamätníka, alebo výtvarného diela na verejnom priestranstve v Bratislave.     

- Zároveň sa zaujíma, prečo neprišlo k dodržaniu podmienky stavebnej komisie 

zo dňa 23.3.2016, ktorá sa vyjadrovala k rekonštrukcii rodinného domu, na 

ktorom bola umiestnená pamätná tabuľa s tým, že požadovala zachovanie 

tejto pamätnej tabule na priečelí tohto domu a kto pri tom pochybil.  

- Zaujímala sa aj či už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 

 

KŠKŠ žiada, aby boli dodržané podmienky, ktoré sú ustanovené v kúpno-predajnej zmluve 

a podmienku stavebnej komisie o umiestnení pamätnej tabule po rekonštrukcii rodinného 
domu na Vrančovičovej ulici na priečelie tohto domu. 

 

Stanovisko Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky zo dňa  23.3.2016 

Ing. arch. Marek Halinár – rekonštrukcia RD, Vrančovičova 32 – pozemok  parc. č. 
846/3 k. ú. Lamač – stavebník: Ing. Martin Kultán -  žiadosť o záväzné stanovisko    
- komisia súhlasí a odporúča vydať kladné stanovisko, požaduje zachovanie pamätnej tabule 
na priečelí rodinného domu. 

 



Komisia žiada na ďalšiu komisiu predložiť zoznam zapísaných pamätihodnosti v MUOPe 

a Pravidlá pri podaní žiadosti o umiestnenie pomníka, výtvarného diela alebo pamätnej tabule 

na území hl. mesta SR Bratislavy.     

 

 

 

Zvyšné body budú prerokované na  KŠKŠ dňa 9.3.2020 o 17,30 h 
 

 

 

 

Zapísala: Mária Šimončičová 
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