Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 12.04.2021 – online
Prítomní:
Martina Krúpová, Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Peter Šramko,
Mária Harmaňošová, Vladimír Bis, Radoslav Olekšák, Lukáš Baňacký
Ospravedlnení:
Miloš Andris, Alena Petáková, Barbora Liptáková
Program zasadnutia:
1. Otvorenie komisie
2. Letný denný tábor – Bratislavská šachová akadémia
3. Letný denný tábor – Preliezka, o.z.
4. Informatívne správy z oblasti školstva
a/ zápisy do ZŠ a MŠ
b/ zaradenie do siete škôl a školských zariadení – MŠ Milana Šimečku 4 /Bory/ a ŠJ
Milana Šimečku 4 /Bory/
c/ nadstavba Základnej školy
5. Informatívna správa o detských ihriskách
a/ bežná údržba na základe výstupu z revízií
b/ Ihrisko Borinská
c/ Malokarpatské nám. /Sabena/
6. Informatívna správa o stave a aktualizácii PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač
7. Informatívna správa o súčasnom využívaní športovej haly a prihlásených záujemcov
v rámci výzvy mestskej časti BA-Lamač
8. Informácia o plánovanej rekonštrukcii na Rozálke
9. Stavba cyklomostu
10. Zapojenie sa MČ do výziev, grantových a dotačných schém
11. Pekné miesta v Lamači
12. Knižnica – návrh na kúpu „nového“ policového systému
13. Informatívna správa o Veľkonočnej hre – Získaj veľkonočné vajíčko
14. Rôzne
15. Záver
K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Krúpová, ktorá privítala
členov komisie.
K bodu 2 Letný denný tábor – Bratislavská šachová akadémia
M. Krúpová – informovala o žiadosti BŠA zriadiť letný detský tábor v základnej škole
v Lamači prvé dva júlové týždne, tak ako tomu bolo už aj po minulé roky, za
podmienok osobitého zreteľa.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu 3 Letný denný tábor – Preliezka, o.z.
M. Krúpová – rovnako informovala o žiadosti OZ Preliezka zriadiť letný detský tábor
v Spoločenskom centre Lamač počas letných prázdnin, tak ako tomu bolo už aj
po minulé roky, za podmienok osobitého zreteľa.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí

K bodu 4 Informatívne správy z oblasti školstva
a/ zápisy do ZŠ a MŠ
M. Šimončičová – oboznámila členov komisie s plánovaným zápisom do ZŠ v období od 1.15.4.2021 formou online prihlášky a následne prezenčne, ak to dovolia
epidemiologické nariadenia 16.04.2021 (piatok) v čase od 15.00 hod. do
18.00 hod. a 17. 04. 2021 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Zároveň informovala aj o zápise do MŠ v období od 1.- 15.5.2021 rovnako
formou online prihlášky. Všetky potrebné informácie o oboch zápisoch sú
zverejnené na stránkach ZŠ a MŠ, na webe MČ BA-Lamač a oficiálne FB
MČ BA-Lamač
KŠKŠ berie na vedomie.
b/ zaradenie do siete škôl a školských zariadení – MŠ Milana Šimečku 4 /Bory/ a ŠJ
Milana Šimečku 4 /Bory/
M. Šimončičová – oznámila členom KŠKŠ, že dňa 7.4.2021 bolo na miestny úrad doručené
rozhodnutie o zaradení materskej školy Milana Šimečku 4 a školskej
jedálne na ulici Milana Šimečku 4 do siete škôl a školských zariadení,
ktoré ešte nie je právoplatné a v zákonom stanovenej lehote sme nútený
požiadať o formálne úpravy v rozhodnutí.
Elokované pracovisko MŠ Milana Šimečku 4 /Bory/ má kapacitu 5 tried
pre 72 detí.
M.Krúpová – doplnila otázku k stavu hľadania personálu.
KŠKŠ berie na vedomie.
c/ nadstavba Základnej školy
M. Krúpová – dala na vedomie, že dokumentácia k nadstavbe ZŠ je pripravená a MČ BALamač čaká na vyhlásenie výzvy (predpokladaný termín do konca apríla), do
ktorej sa zapojí a požiadať tak o dotáciu. Čo sa týka financií – predpokladaný
rozpočet je okolo 4 mil eur - úrad podľa ich vyjadrení počíta s investíciou
okolo 1 mil eur do tohto projektu v budúcom roku, 3 mil eur sú najvyššia
možná dotácia, ktorú vie Lamač získať od BSK;
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 5 Informatívna správa o detských ihriskách
a/ bežná údržba na základe výstupu z revízií
M. Krúpová – informovala prítomných o stave detských ihrísk, ktoré si spolu so
zamestnancom miestneho úradu, ktorý má DI na starosti, osobne
skontrolovala. Všetky nedostatky z roku 2020 boli odstránené, prebehla revízia
2021, úrad má pripravený plán na odstránenie týchto nedostatkov. Navrhuje
v tomto roku zrevitalizovať - konkrétne realizovať náter ošarpaných
betónových prvkov/ oplotenia, kt. si nevyžaduje veľký finančný náklad - DI
Studenohorská 33-35, na ktoré v minulom roku už nebolo dostatok finančných
prostriedkov.
KŠKŠ berie na vedomie
b/ Ihrisko Borinská
M. Krúpová – podala informáciu, že v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na
zakúpenie a tak aj navýšenie oplotenia na DI Borinská ako aj na dopracovanie
osvetlenia ihriska
KŠKŠ berie na vedomie.

c/ Malokarpatské nám. /Sabena/
M. Krúpová – oboznámila členov komisie s už s rozbehnutou revitalizáciou DI Malokarpatské
nám. – Sabena, kde časť finančný prostriedkov je čerpaná z dotácie hl. mesta a
zvyšok pôjde z rozpočtu MČ.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 6 Informatívna správa o stave a aktualizácii PHSR mestskej časti BratislavaLamač
M. Krúpová – dala na vedomie informáciu o online stretnutí, kde sa prerokovával
a aktualizoval PHSR, ktorý bude následne doplnený a posunutý na schválenie
do jednotlivých odborných komisií a MZ.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 7 Informatívna správa o súčasnom využívaní športovej haly a prihlásených
záujemcov v rámci výzvy mestskej časti BA-Lamač
M. Šimončičová – informovala členov komisie, že na základe rozhodnutia MČ mohli
záujemcovia o nájom do 31.1.2021 predložiť informatívny zámer využitia
športovej haly. Na miestny úrad bolo doručených 11 zámerov. Tieto
podklady môžu byť využité ako jeden zo zdrojov na prípravu zadania pre
Verejnú obchodnú súťaž. Všetky tieto podané návrhy sú zosumarizované
a pripravené na predložené poslancom a vybraným členom odborných
komisií, ktorí boli za jednotlivé komisie delegovaní. Následne bude tento
výstup poskytnutý ako informatívna správa do jednotlivých odborných
komisií, ktorých sa daná téma týka. V ŠH Na barine je od polovici
decembra 2020 zriadené mobilné odberové miesto, kde poskytujeme
služby týkajúce sa antigénového testovania. V súčasnosti je povolenie
vykonávať testovanie v súvislosti s ochorením COVID 19 do 31. júna
2021 s možnosťou ďalšieho predĺženia.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 8 Informácia o plánovanej rekonštrukcii na Rozálke
M. Šimončičová – záchranné a udržiavacie práce na objekte, ktorý je už oplotený, sú
plánované na najbližšie obdobie, samotná realizácia je závislá aj od
poveternostných podmienok. Všetky práce budú vykonané bezodplatne.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 9 Stavba cyklomostu
L. Baňacký – informoval členov komisie o rozpracovanom pláne prípravy stavby cyklomostu.
Všetko potrebné zo strany železníc a NDS je vyriešené. V štádiu riešenia sú
posledné majetkovo-právne vzťahy. Vydaniu stavebného povolenia bude ešte
predchádzať stretnutie so županom, kde musia prejednať posledné detaily.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 10 Zapojenie sa MČ do výziev, grantových a dotačných schém
M. Krúpová – požiadala doplniť tabuľku o žiadosti, ktoré sa týkajú KŠKŠ za posledné
obdobie a predložiť na ďalšiu komisiu.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 11 Pekné miesta v Lamači
Návrhy na doplnenie:

- VČA Lamač
- Ihrisko Borinská
- Malokarpatské nám.- pred úradom
- FŠ Lamač
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 12 Knižnica – návrh na kúpu „nového“ policového systému
M. Šimončičová – podala informáciu o ponuke, ktorú zaslala spoločnosť Pantarhei, v ktorej
oznámila, o rušení prevádzky a možnosti odkúpenia knižničného
policového systému.
M. Krúpová – na základe podaných informácie navrhla zriadiť pracovnú skupinu, ktorej
členmi budú M. Harmaňošová, Z. Brnoliaková, M. Krúpová, ktorá sa bude
zaoberať možnosťou presťahovania miestnej knižnice do iných vhodnejších
priestorov s možnosťou prepojenia a spojenia s plánovaným Komunitným
centrom – presah na plánované zmeny dokumentu PHSR;
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 13 Informatívna správa o Veľkonočnej hre – Získaj veľkonočné vajíčko
M. Šimončičová – informovala o priebehu a výsledku Veľkonočnej hry, do ktorej sa zapojilo
45 detí, ktoré za veľkonočnú ozdobu umiestnenú na Malokarpatskom
námestí získali veľkonočný balíček.
K bodu 14 Rôzne
1. Dotácie a participatívny rozpočet
M. Gorghetto – položila otázku, či aj v tomto roku sa budú dať čerpať dotácie
z participatívneho rozpočtu a ak áno, kedy bude vypísaná výzva.
M. Šimončičová – dala na vedomie, že pred touto komisiou kontrolór Andrej Bachar
skontroloval všetky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov za
rok 2020 OZ a klubom pôsobiacim v Lamači a na základe zistených
skutočností bude pripraví správu na najbližšie MZ.
- na základe výstupu z MZ bude následne na najbližšiu komisiu pripravená
výzva na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ na rok 2021 a výzva na
poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu.
M. Krúpová – upozornila, že kontrola poskytnutých dotácii za predchádzajúci rok sa bude
musieť robiť skôr, aby schvaľovanie dotácií na aktuálny rok neprebiehalo
až v polroku, čo môže byť pre niektoré kluby v súčasnej dobe likvidačné.
KŠKŠ berie na vedomie.
2. Skatepark
P. Šramko – upozornil, že ak sa na ihrisku Bakošová zriadi skatepark / sa aplikujú nové
skatepark prvky vo VČA – ľudia sa môžu sťažovať na hluk; bolo tomu tak aj
v minulosti, keďže na VČA už takéto prvky boli a kvôli sťažnostiam museli byť
odstránené; na Bakošovej ľudia v minulosti tiež odmietali revitalizáciu ihriska;
M. Harmaňošová – dôvodom mohlo byť, že U rampa bola stará a dutá
Z. Brnoliaková – navrhuje aby sa nahliadlo do výstupu so stretnutí z minulého roku –
participácia obyvateľov vnútrobloku Bakošová, Bariny - k ihrisku, ktoré
sa tam nachádza
M. Šimončičová – upozornila som, že sa jedna o dve rozdielne lokality; pán Šramko
hovorí o basketbalovom ihrisku na Baškošovej, kde ešte stále nie sú
vysporiadané pozemky a Brnoliaková o ihrisku, ktoré je v likvidácii pri

športovej hale, kde sa plánuje výsadba kvetov pre opeľovače.
M. Krúpová - požiadala, aby sa oslovila verejnosť a obyvatelia týchto lokalít už pri plánovaní
či už A) zapracovania nových skate park prvkov na VČA / B) revitalizácií
ihriska na Bakošovej s účelom vybudovania nového skate parku;

Najbližšia KŠKŠ bude: predbežne 7.júna 2021, pondelok o 16:00

Zapísala: Mária Šimončičová
Revidovala: Martina Krúpová

