Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu
zo dňa 07.06.2021 – online
Prítomní:
Martina Krúpová, Stanislav Babic, Zuzana Brnoliaková, Marína Gorghetto, Peter Šramko,
Mária Harmaňošová, Vladimír Bis, Alena Petáková, Barbora Liptáková, Lukáš Baňacký
Ospravedlnení:
Miloš Andris, Radoslav Olekšák
Program zasadnutia:
1. Otvorenie komisie
2. Legislatíva školstvo:
a/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 zo dňa
08.08.2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských
školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Lamač v znení VZN č. 4/2020 zo dňa
08.12.2020
b/ Návrh VZN č.../2021 zo dňa....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 zo dňa
11.04.2013 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
MČ BA- Lamač
c/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana
Šimečku 4, Bratislava, ako súčasti Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava
d/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 zo dňa
20.06.2013 ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava – Lamač
3. Informatívne správy z oblasti školstva
a/ zápisy do ZŠ a MŠ
b/ Elokované pracovisko materská škola Milana Šimečku 4 /Bory/
c/ nadstavba Základnej školy
d/ Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine MŠ Heyrovského 4
e/ Zriaďovacia listina pre ŠJ Milana Šimečku 4
4. Akčný plán PHSR MČ Bratislava-Lamač na rok 2021
5. Ihrisko na MKN nad úradom /Sabena/
6. Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky sv. Rozálie
7. Revitalizácia verejného priestoru - Vrančovičova ulica
8. Plán zateplenia kina Lamač
9. Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie MKN
10. Žiadosti o poskytovanie dotácie z rozpočtu MČ BA-Lamač na rok 2021
11. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Letné čítanie pre deti – 9.6.2021
12. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Lamačský kríglfest – 26.6.2021
13. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Malé hody – 10.-11.7.2021
14. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Letné kiná /8.7., 22.7., 5.8., 19.8.,
2.9.2021/
15. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Memoriál Ruda Petráša – 1.9.2021
16. Organizačno-technické zabezpečenie podujatia: Rozálske hody – 3.-5.9.2021
17. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Martina Krúpová, ktorá privítala
členov komisie a starostu.
K bodu 2 Legislatíva školstvo:
a/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 zo
dňa 08.08.2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Lamač v znení
VZN č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020
M. Šimončičová – Návrh na úpravu VZN je predkladaný z dôvodu novely zákona
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. Predmetná novela ruší dotáciu
na podporu k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré je rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky (predškolák) a tiež žiakov 1. a 2. stupňa
základných škôl okrem žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške
životného minima.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
b/ Návrh VZN č.../2021 zo dňa....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 zo
dňa 11.04.2013 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti MČ BA- Lamač
M. Šimončičová – na základe Rozhodnutia Okresného úradu BA, odboru školstva, zo dňa
16.04.2021 o určení spoločného školského obvodu, ktorým určuje
územie MČ BA–Lamač a územie obce Marianka za spoločný školský
obvod Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, BA pre žiakov
6. ročníka vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky s trvalým
pobytom v MČ BA–Lamač a v obci Marianka v šk. roku 2021/2022.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
c/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 o zriadení Elokovaného pracoviska, Milana
Šimečku 4, Bratislava, ako súčasti Materskej školy, Heyrovského 4, Bratislava
M. Krúpová - Na základe žiadosti MČ bolo dňa 30.03.2021 Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR vydané rozhodnutie, ktorým sa zaraďuje Elokované
pracovisko, Milana Šimečku 4, Bratislava, ako súčasť Materskej školy,
Heyrovského 4, BA do siete škôl a školských zariadení SR, s termínom
začatia činnosti od 01.09.2021.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
d/ Návrh VZN č..../2021 zo dňa.....2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 zo
dňa 20.06.2013 ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač
M. Krúpová – Na základe žiadosti MČ bolo dňa 27.04.2021 Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR vydané rozhodnutie, ktorým zaraďuje do siete škôl
a školských zariadení SR Školskú jedáleň, Milana Šimečku 4, Bratislava,
s termínom začatia činnosti od 01.09.2021.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu 3 - Informatívne správy z oblasti školstva
a/ zápisy do ZŠ a MŠ
B. Liptáková – od začiatku mesiaca máj prebiehal zápis do materskej školy Heyrovského 4
a jej elokovaných pracovísk Malokarpatské nám.6 a Milana Šimečku 4, ktoré

sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Lamač. Do materskej školy bolo
zaslaných 164 prihlášok, z toho s TP v Lamači 105 prihlášok, bez TP
v Lamači 59 prihlášok, voľných miest vo všetkých materských školách v MČ
BA-Lamač–113 (M.Šimečku–65, Heyrovského–22, Malokarpatské nám.–26)
KŠKŠ berie na vedomie
b/ Elokované pracovisko materská škola Milana Šimečku 4 /Bory/
M. Krúpová – MČ BA-Lamač dostala do užívania novovybudovanú materskú školu na ulici
Milana Šimečku 4, v ktorej sa v školskom roku 2021/2022 plánujú otvoriť 4
triedy. V súčasnosti MČ zabezpečuje obstaranie príslušného mobiliáru a nákup
potrebného inventáru pre školskú jedáleň. V polovici mesiaca mája začali prvé
pracovné pohovory na personálne obsadenie materskej školy a školskej jedálne.
Na dohodu už bola prijatá zástupkyňa pani riaditeľky, ktorá pomáha so
zariaďovaním škôlky. V budove škôlky sa nachádza aj školská jedáleň.
B. Liptáková – miestnosť jedálne veľkosťou postačuje na prestravovanie iba 1 triedy, čo by
znamenalo, že kým posledné deti dojenia desiatu, prvé by už začali obedovať.
Pri tejto jedálni sa nachádza átrium, o ktoré je možné zväčšiť túto jedáleň.
Tento návrh je v štádiu riešenia. Z tohto dôvodu sa po konzultácii s hygienou
dohodlo, že dočasne sa z najmenšej piatej triedy vybuduje druhá jedáleň.
KŠKŠ berie na vedomie
c/ nadstavba Základnej školy
M. Krúpová – Momentálne je ukončená fáza prípravy projektovej dokumentácie, projekt má
právoplatné stavebné povolenie. MČ rokovania spolupracuje s projektovým
manažérom na príprave podkladov pre BSK za účelom získania NFP z výzvy
IROP na rok 2021 určeného na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji. Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je jún 2021. V máji 2021 bola
uzavretá Mandátna zmluva s odborne spôsobilou osobou na Verejné obstarávanie a vypracovaný aktualizovaný rozpočet na realizáciu stavby v súlade s
požiadavkami BSK v zmysle pripravovanej výzvy. Súčasne začal proces
prípravy verejného obstarania. Náklady na stavebnú časť-4 375 868,34 € s DPH
A.Petáková – navrhuje dohodnúť sa s vedením ZUŠ, aby počas prestavby mohli do obeda
využívať priestory, ktoré majú prenajaté v základnej škole. Tento problém bude
treba riešiť asi aj s ostatnými nájomcami.
KŠKŠ berie na vedomie
d/ Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine MŠ Heyrovského 4
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
e/ Zriaďovacia listina pre ŠJ Milana Šimečku 4
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu 4 Akčný plán PHSR MČ Bratislava-Lamač na rok 2021
M. Harmaňošová – položila pánovi starostovi otázku, prečo na zriadenie Komunitného centra
nie je vhodná budova bývalého Komprintu.
L. Baňacký – V najbližšom období čakajú MČ veľké finančné investície: nadstavba základnej
školy, dokončenie úpravy priečelia kina, zateplenie fasády kina, dokončenie
námestia,... Do opráv objektov /požiarna zbrojnica, budova starej pošty, budova
bývalého Komprintu,../, ktoré by máme opäť vo svoje správe, neboli roky

investované žiadne finančné prostriedky. Budovy sú vo veľmi zlom stave.
Zriadenie Multifunkčného centra alebo premiestnenie Miestnej knižnice do
niektorej z týchto budov by si vyžadovalo vysoké finančné náklady.
- Navrhuje pracovnú poradu spojenú s obhliadkou jednotlivých objektov a následne
po stretnutí s poslancami, môže prísť k obhliadke s vybranými členmi komisie
/M.Harmaňošová, Z.Brnoliaková, P.Šramko).
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 5 Ihrisko na MKN nad úradom /Sabena/
M. Krúpová – sa v súvislosti s ihriskami informovala ako pokračuje zriadenie skateparku.
L. Baňacký – MČ budú vybudované 2 nové ihriská / na Boroch – z finančných prostriedkov
investora a na Bakošovej – basketbalové, ktorého súčasťou bude skatepark/.
P. Šramko – sa informoval, či sú problémové majetkovo-právne vzťahy pri basketbalovom
ihrisku na Bakošovej vysporiadané.
L. Baňacký – informoval, že sú v štádiu riešenia.
- MPSVaR SR vypísalo výzvu na poskytnutie dotácie, do ktorej sme sa zapojili
s DI na Bakošovej 34-36 a v ktorej sme boli úspešný. K realizácii by malo prísť
ešte v tomto roku.
L. Baňacký – ohľadom ihriska na Malokarpatskom námestí - napriek snahe MČ dodržať
termíny, ktorými sme v zmluvnom vzťahu s hlavným mestom viazaný, prišlo
po viacnásobnej urgencii a osobnom rokovaní s vysúťaženým dodávateľom
opätovne z ich strany k požiadavke o predĺženie termínu realizácie a
odovzdania diela. Ak spoločnosť dielo nedodá do stanoveného času uplatní si
MČ sankcie a vykoná kroky k ukončeniu zmluvného vzťahu. V prípade
odstúpenia od zmluvy sa javí ďalšia z možností ako zhodná a to osloviť
druhého uchádzača verejného obstarávania v poradí s ponukou uzatvorenia
zmluvy o dielo. Tu je však potrebné vnímať platnosť predloženej cenovej
ponuky, samotné dodacie lehoty, príp. iné skutočnosti.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 6 Záchranné a udržiavacie práce na objekte morovej kaplnky sv. Rozálie
L. Baňacký – informoval o prebiehajúcich prácach na kaplnke sv. Rozálie - boli zahájené
záchranné a udržiavacie práce. Na základe zmluvy o spolupráci s MČ BALamač zabezpečila stavebná firma výmenu krytiny a priľahlých klampiarskych
častí bez nároku na odplatu. Stavebný dozor, stavbyvedúci a bezpečnostný
dozor na stavbe sú rovnako zabezpečené bezodplatne. Do teraz boli
zrealizované nasledovné činnosti:
- vyčistenie a dezinfekcia podkrovného priestoru
- kontrola krovu statikom a výmena časti zdegradovanej pomúrnice na severnej
strany strechy.
- výmena krytiny na severnej strane strechy hlavnej lode a nad sakristiou aj s
výmenou pôvodných plechových dažďových zvodov za medené.
Práce zrealizované v rámci prvej etapy znamenali odstránenie najvýznamnejších
zdrojov zatekania a degradácie objektu.
M. Krúpová – doplnila, že všetky vynaložené finančné prostriedky boli hradené z externých
zdrojov.
S. Babic - k návrhu Dohody o spoločnom užívaní Kaplnky sv. Rozálie a priľahlých pozemkov
informoval, že v pôvodnom návrhu chýbala dohoda o využívaní priestorov aj inými
subjektami na iný účel. Súhlasí organizovať aj iné kultúrne podujatia v tomto
objekte, ktoré nemajú náboženský charakter, ale sú v súlade s daným priestorom

P. Šramko – podporil tento návrh, pokiaľ to nenaruší účel a charakter na základe ktorého bola
kaplnka sv. Rozálie postavená
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu 7 Revitalizácia verejného priestoru - Vrančovičova ulica
M. Krúpová – MČ BA-Lamač ohľadom revitalizácie verejného priestoru na Vrančovičovej
ulici komunikuje zo zodpovednými zložkami, od ktorých sa očakávajú
odborné stanoviská, predovšetkým k doprave.
S. Babic – budova starej pošty a požiarnej zbrojnice je vo veľmi zlom stave, je to však
potencionálne veľmi pekný objekt, ktorý by uzatváral z hornej časti daný priestor.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 8 Plán zateplenia kina Lamač
L. Baňacký – Na domovej schôdzi vlastníkov bytových a nebytových priestorov BD
Malokarpatské nám. č. 3, bolo prijaté uznesenie, v rámci ktorého vlastníci
odsúhlasili doplnenie pracovnej komisie poverenej na výber zhotoviteľa
zateplenia fasády a poverili správcu na podpis dohody o spolupráci s MČ
BA-Lamač na spolufinancovaní zateplenia kina Lamač.
- Na základe požiadavky vyplývajúcej z projektu protipožiarnej bezpečnosti, je
potrebné osadenie únikových dverí z kinosály budovy kina Lamač na ulicu
Podháj. Do obvodového muriva bola urobená sonda v mieste umiestnenia
únikových dverí a vypracovaný projekt únikových dverí z kinosály kina Lamač.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 9 Verejné obstarávanie na 3. etapu rekonštrukcie MKN

L. Baňacký – Realizácia stavebných a sadovníckych úprav na Malokarpatskom námestí bola
pôvodne plánovaná po ukončení prác na budove kina Lamač. Potrebné podklady
na verejné obstarávanie Malokarpatského námestia 3. etapa sú pripravené, len
vzhľadom na rýchly rast cien stavebných materiálov sa momentálne aktualizuje
rozpočet.
KŠKŠ berie na vedomie.
K bodu 10 Žiadosti o poskytovanie dotácie z rozpočtu MČ BA-Lamač na rok 2021
FK Lamač –
ŠK ARGO –
DSS Rozsutec –
JOJO atletika –

21.000,1.000,600,2.000,-

JDS Lamač –
400,Spolok nepočujúcich –
0,Goju Kai Karate – 3.000,Divadlo pod Hájom – 2.000,KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu 11 – 16 Organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatia
M. Šimončičová – na sobotu dňa 05.06.2021 bolo pripravené pre deti kultúrno – športové
podujatie v spolupráci s OZ a klubmi pôsobiacimi v Lamači. Z dôvodu
podozrenia šíriacej sa nákazy COVID 19 z radov detí bolo toto podujatie
zrušené. Náhradný termín na zorganizovanie tohto podujatia navrhujeme
26.06.2021.

- v spolupráci s miestnou knižnicou plánujeme pravidelne organizovať na
námestí Letné čítania pre deti.
- V najbližšom období pripravujeme podujatia: Lamačský kríglfest, Malé
hody, Letné kiná a divadlá, Memoriál Ruda Petráša a Rozálske hody.
Z dôvodu prípravy týchto podujatí prišlo k navýšeniu finančných
prostriedkov v rozpočte v programe Kultúra. Podkladom na navýšenie
finančných prostriedkov slúžili vyúčtovania zo zabezpečenia týchto
podujatí v predošlých rokoch.
Z. Brnoliaková – navrhuje s Letným čítaním zapojiť sa do projektu Prečítané leto, ktoré sa
v minulých rokoch organizovalo v RC Obláčik
A.Petáková – navrhuje do Letného čítania pokiaľ by sa konalo v pracovnom týždni
zapojiť aj školský klub detí.
- Informovala o nahlásenom prípade pozitívneho žiaka 5. ročníka, z dôvodu
ktorého niektoré triedy ostali na dištančnom vzdelávaní. 305 žiakov základnej
školy podstúpilo PCR testy, ktoré napokon vyšli všetky negatívne. RÚVZ
potvrdilo, že všetky deti môžu nastúpiť opäť do školy.
L. Baňacký – informoval, že súčasťou podujatia Malé hody bude aj pripomenutie si 70.
výročia vysviacky kostola sv. Margity spojenou s výstavou pod názvom
Harmincové chrámy, ktorá bude osadená pred kostolom sv. Margity. Stojany na
osadenie fotografií budeme vyrábať vlastnými kapacitami. Táto výstava sa
potom premiestni do kina. Zároveň navrhol prepojenie tejto výstavy
s Fotomaratónom, ktorý organizuje Z. Brnoliaková spolu s Fotoklubom.
Z. Brnoliaková – zvážila, že by vedeli jednu z troch tém Fotomaratónu naformulovať
a prepojiť s M. Harmincom. Zároveň upozornila, že úpravou vnútorných
priestorov vstupnej haly kina prišlo z jej pohľadu k zmenšeniu plochy
využiteľnej na umiestnenie diel spojených s výstavami.
KŠKŠ jednohlasne súhlasí
K bodu Rôzne
M. Harmaňošová – sa informovala ohľadom umiestnenia tabule na železničnej stanici v
Lamači k výročiu prvého transportu židov
L. Baňacký – na budove železničnej stanice v Lamači sa nachádza veľa okien a tento priestor
nevníma ako vhodný na umiestnenie pamätnej tabule. V súvislosti s blížiacim sa
výročím tejto smutnej udalosti sa v tomto priestore sa snažia spolu s Romanom
Hrčkom nájsť dôstojné miesto na osadenie diela.
M. Harmaňošová – je rada s rozpracovanému návrhu a s hľadaním vhodného umiestnenia
- zároveň sa informovala na vytvorenie 4-prúdovej cesty na uliciach
Lamačská cesta a Hodonínska.
L. Baňacký – v územnom pláne mesta je plánované rozšírenie týchto ulíc.
P. Šramko – štúdia je stará 20-25 rokov. Na Lamačskej ceste nie je vedený ani plyn.
Rozšírenie týchto ulíc na 2 pruhy do mesta a 1 z mesta by malo byť postačujúce.
Najbližšia KŠKŠ bude: predbežne .............. 2021
Zapísala: Mária Šimončičová
Revidovala: Martina Krúpová

