
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu  

zo dňa 26.10.2020 – online 
 
Prítomní: 
Stanislav Babic, Alena Petáková, Barbora Liptáková, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, 
Peter Šramko, Mária Harmaňošová, Vladimír Bis, Miloš Andris, Petronela Klačanská 
 
Ospravedlnení: 
Martina Krúpová, Radoslav Olekšák  
 
 
Návrh programu : 
 
1. Otvorenie komisie 
2. Návrh VZN MČ Bratislava – Lamač číslo .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 
3. Rozpočtový harmonogram MČ BA-Lamač k zostaveniu rozpočtu na rok 2021-2023 a 

priority odborných komisií s dopadom na rozpočet 
4. Návrh podmienok OVS – nájom Športovej haly, Na barine 6519/15, k. ú. Lamač 
5. Prehľad výdavkov k detským ihriskám za rok 2019 a 2020 
6. Rôzne   
7. Záver 
 
 
K bodu 1  Otvorenie 
 Zasadnutie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Stanislav Babic, ktorý 
privítal členov komisie.  
 
K bodu 2  Návrh VZN MČ Bratislava – Lamač číslo .../2020 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač 
S. Babic – vyzval P. Klačanskú, aby členov komisie oboznámila s návrhom. 
P. Klačanská – informovala, že nový návrh VZN pripravoval MÚ 
M. Šimončičová – informovala, že ide iba o doplnenie pôvodného VZN, ktoré bolo schválené   
                             12.12.2019. Návrh na úpravu VZN je predkladaný z dôvodu doterajšej  
                              aplikačnej praxe s cieľom spresniť a sprehľadniť predovšetkým povinné  
                              prílohy VZN a upraviť niektoré procesné a formálne náležitosti VZN.                           
                              V návrhu VZN bola vykonaná úprava termínu zverejnenia výzvy                     
                              na predkladanie žiadostí do 15. februára a termínu do ktorého je možné  
                              podávať žiadosti do 15. marca z dôvodu, aby vyhláseniu výzvy   
                              predchádzalo schválenie rozpočtu na príslušný rok, resp. pre prípad  
                              rozpočtového provizória.  
KŠKŠ jednohlasne súhlasí s predloženým návrhom 
 
K bodu 3  Rozpočtový harmonogram MČ BA-Lamač k zostaveniu rozpočtu na rok 
2021-2023 a priority odborných komisií s dopadom na rozpočet 
M. Šimončičová – informovala, že začiatkom septembra bol prednostkou miestneho úradu   
                              spracovaný konkrétny Harmonogram tvorby rozpočtu mestskej časti BA-   
                               Lamač pre roky 2021-2023. Zostavenie rozpočtu je rozdelené do 12 fáz,  



                               pričom 1. fáza tvorby rozpočtu Výzva na vypracovanie a predloženie  
                               rozpočtových požiadaviek bola zaslaná dňa 07.09.2020 prednostkou  
                               miestneho úradu a pozostávala z požiadavky smerom na volených  
                               zástupcov mestskej časti Bratislava-Lamač, ktorí boli vyzvaní aj ako :  

- predsedovia odborných komisií na oslovenie svojich členov a  
                                    zadefinovanie priorít za jednotlivé oblasti, ktorými sa odborné komisie   
                                    zaoberajú a aby zadefinovali vo svojich výstupoch zo zasadnutia svoje   
                                    priority v štruktúre uvedenej nižšie,  

- štatutárov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Lamač (základná škola, materská škola), 

- vedúcich organizačných útvarov miestneho úradu zodpovedných za 
oblasti, ktoré sú im zverené viesť v súvislosti s výkonom samosprávy 

A.Petáková – usmerňuje, že pre ňu ako riaditeľku ZŠ je reálne predloženie rozpočtových  
                       položiek až po 15.10. 
P. Šramko – navrhuje  v programe Kultúra ísť vo formáte z roku 2019 
M. Harmaňošová -  má návrh na športovú aktivitu, ktorej návrh a rozpočet zašle mailom 
KŠKŠ berie na vedomie 
 
K bodu 4  Návrh podmienok OVS – nájom Športovej haly, Na barine 6519/15, k. ú. 
Lamač 
M. Šimončičová – informovala, že dňa 30.09.2020 došlo k ukončeniu nájomnej zmluvy zo  
                              dňa 31.07.2013, predmetom ktorej bol nájom budovy- športovej haly Na  
                              Barine, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti BA-Lamač s doterajším   
                              nájomcom športovej haly – Občianskym združením Paint Education.  
                              Dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy bolo okrem nezáujmu nájomcu  
                              pokračovať v trvaní nájomného vzťahu aj zámer mestskej časti zabezpečiť  
                              nielen väčšiu rôznorodosť športových činností vykonávaných v priestoroch  
                              športovej haly, ale aj väčšiu propagáciu športových udalostí vykonávaných  
                              v priestoroch športovej haly, s prihliadnutím aj na finančné záujmy  
                              mestskej časti do budúcnosti. KFLaPA navrhla, aby sa členmi komisie pri  
                              výbere OVS stali aj 1-2 členovia z KŠKŠ a KFLaPA. 
P. Klačanská – informovala, že finančná komisia navrhla na doplnenie do OVS okrem  
                         finančného hlasiska aj ďalšie kritéria : 30 % - finančné hľadisko, 70 % -  
                         rozvoj šport (15 % - organizovanie podujatí pre verejnosť, 20 % - zhodnotenie  
                         haly a vybavenia, 15 % - úprava okolia) 
P. Šramko – navrhuje nesústrediť sa len na finančnú stránku, doplniť OVS aj o rôzne aktivity,  
                     záujmové skupiny, prístup pre verejnosť (osobitý zreteľ pre obyvateľov Lamača) 
                  -prihlásil sa za člena komisie pri výbere OVS  
KŠKŠ jednohlasne súhlasí s návrhom finančnej komisie. 
 
K bodu 5 Prehľad výdavkov k detským ihriskám za rok 2019 a 2020 
M. Šimončičová – v roku 2019 boli aktivity prioritne viazané na pasport aktuálneho stavu  
                              verejných priestranstiev a samotné výdavky boli zamerané na úkony  
                              týkajúce sa udržiavacích prác na detských ihriskách a vypracovaniu  
                              revíznych správ hracích prvkov a dopadových plôch. Tiež prichádzalo   
                              v danom období k zmene legislatívnych predpisov, ktoré mali vplyv na  
                              stanovenie si priorít pre rok 2020. V roku 2020 boli vykonané aktivity,  
                              ktoré boli popisným spôsobom predložené na rokovanie komisie v mesiaci  
                              september 2020. Finančné prostriedky vynaložené v tomto roku:  
                              8908,37 € - bežné výdavky a 7298 € - kapitálové výdavky. 



P.Šramko – plexisklové basketbalové koše na VČA sú zničené, navrhuje vymeniť za  
                    pevnejšie /kovové/. Na tartanovom ihrisku sú už vyblednuté čiary. 
KŠKŠ berie na vedomie. 

 
K bodu 6  Rôzne 
Zmluva Rozálka 
P. Šramko – navrhuje stretnutie vedenia MČ,  poslancov so správcom farnosti, aby mal  
                     možnosť sa vyjadriť a vysvetliť niektorých vecí a možnosti. 
S. Babic – informoval za akým účelom poslanci by chceli využívať kaplnku sv. Rozálie a jej  
                  okolie. 
 
Objekt Komprint 
Z. Brnoliaková – zaujímala sa o objekt bývalého Komprintu 
S. Babic – informoval, že areál je uzavretý, nachádza sa tam veľa cudzieho majetku.  
                  Zvažoval sa tam zriadiť denný stacionár alebo komunitné centrum. 
P. Klačanská – vníma, že objekt je malý na denný stacionár, bolo by to pre málo klientov. 
Z. Brnoliaková – navrhuje zriadiť klubovňu pre deti 10+ 
P. Klačanská – budova momentálne nie je vhodná na užívanie, vyžaduje si obnovu. 
 
Skejt Park 
M. Harmaňošová – sa informovala ako je to s plánovaným skejt parkom na VČA, nakoľko  
                                OZ dostalo z Nadácie mesta Bratislavy dotáciu vo výške 1.700 € na jeho  
                                zriadenie a treba ju vyčerpať do 30.11.2020.  
 
VČA 
U rampa 
P. Klačanská – upozornila, že U rampa na VČA je v zlom stave, je nutná oprava alebo  
                         výmena. 
 
Tabuľa Valentína Matrku 
Z. Brnoliaková – sa zaujímala ako je to s osadením tabule Valentína Matrku na jeho rodný   
                            dom v súvislosti so 40. výročím jeho úmrtia - 6.11. 
 
 
Úlohy: 
Šimončičová – poslať členom komisie plán kultúrnych podujatí z rokov 2019 a 2020  
Šimončičová – poslať vicestarostke názov firmy a meno revízneho technika na ihriská 
Šimončičová – či sa uskutočnilo a ako dopadlo stretnutie majiteľov pozemku-basketbalové  
                         ihrisko Bakošová s vedením MČ /ako sa dohodli, či bolo podmienené  
                         odkúpením pozemku/ 
 
 
 
Najbližšia KŠKŠ bude: 23.11.2020 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mária Šimončičová 


