
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 6 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 03.12.2019 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Dagmar Vatolíková, 
Mgr. Marta Janyšková, Mária Jakúbková, Mária Vidošovičová, MUDr. Elena Harmaňošová 
 
Ospravedlnení: Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Alexander Tóth 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie: 

a) Právne stanovisko k novej koncepcii bytovej politiky 
b) Rozšírenie kamerového systému 
c) Terénna sociálna práca a komunitná práca v Lamači 

3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 
4. Prerokovanie návrhu Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 

s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
5. Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
6. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájmu pohotovostného bytu – Zuzana Poláčková 
7. Zhodnotenie výsledkov práce komisie v roku 2019  
8. Rôzne 

 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal  prítomných členov komisie, zamestnancov 
MÚ, prítomnú verejnosť a otvoril zasadnutie.  
 
K bodu 2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
 
A. Právne stanovisko k novej koncepcii bytovej politiky 
K tomuto bodu sa na zasadnutie komisie dostavili zástupcovia nájomcov obecných bytov na 
Heyrovského ul. č. 2. 
Predseda komisie na úvod informoval, že mestská časť v snahe riešiť problematiku bývania 
pripravuje novú koncepciu bytovej politiky, myšlienkou ktorej je vyčleniť vybrané byty 
z obecného bytového fondu do projektov bývania ako pohotovostné a sociálne byty. Vyjadril tiež 
potrebu vyčlenenia nových služobných bytov, nakoľko mestská časť dlhodobo zápasí 
s nedostatkom pracovníkov na niektorých pozíciách (napr. zamestnanci technických služieb, 
školských jedální, terénne opatrovateľky a pod.).  
Právne stanovisko k novej koncepcii bytovej politiky následne prezentoval členom komisie 
a prítomnej verejnosti Mgr. Tomáš Pénzeš, vedúci Oddelenia vnútornej správy, právnych, 
klientskych a sociálnych služieb MÚ. Informoval, že v zmysle § 6 VZN hl. mesta SR Bratislavy 
č. 1/2006 o nájme bytov starosta mestskej časti môže po predchádzajúcom súhlase miestneho 
zastupiteľstva vyčleniť vybrané byty zverené do správy mestskej časti na riešenie problémov 
bývania cieľových skupín obyvateľov mestskej časti. Informoval tiež, že v prípade skončenia 
nájmu na dobu určitú nemajú nájomcovia právo na bytovú náhradu, avšak v prípade ďalšieho 
nepredlžovania nájomných zmlúv odporúča postupovať citlivo a s ohľadom na rodinné 



a sociálne pomery jednotlivých nájomcov. Nakoniec upozornil na potrebu komunikácie  
s Hlavným mestom, aby nová koncepcia bytovej politiky mestskej časti nebola v rozpore s  
bytovou politikou Hlavného mesta. Tajomníčka komisie následne informovala prítomných 
zástupcov nájomcov, že splácanie úveru za nadstavbu bytov na Heyrovského 2 je v zmluve 
s Prima bankou naplánované do jari 2035. 
Na záver predseda komisie ubezpečil prítomnú verejnosť, že nájomné byty v nadstavbe na 
Heyrovského 2 nie sú primárnym cieľom vyčleňovania bytov do projektov bývania, vzhľadom 
na vysoké nájomné v týchto bytoch.  
 
B. Rozšírenie kamerového systému – aktuálne informácie 
K tomuto bodu bol pozvaný p. Miroslav Jesenský z referátu správy majetku, ktorý informoval, 
že dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo stretnutie na MÚ so spol. SWAN a s dodávateľom kamier. 
Jedná sa o inštaláciu 4 nových kamier pričom tri budú inštalované na Malokarpatskom námestí 
(parkovisko za MÚ, ZS Lamač smer námestie a Dom služieb smer parkovisko) a jeden kus na 
Bakošovej  26-28 na lampe verejného osvetlenia smer parkovisko. Na uvedených miestach sa 
následne uskutočnila obhliadka s technikmi, na základe ktorej bolo zhodnotené, že nebude 
problém s pripojením dátového prenosu ani s elektrickým pripojením. Na Bakošovej ulici však 
bude potrebná rozkopávka cca 10 m kvôli dátovému prenosu. Miestny úrad počíta s osadením 
všetkých 4 kamier na uvedených miestach do konca roka 2019.  
 
C. Terénna sociálna práca a komunitná práca v Lamači – aktuálne informácie 
Tajomníčka komisie informovala, že komunikovala s p. Petrom Kulifajom z OZ Mládež ulice 
ohľadom nadviazania spolupráce. Vzhľadom na prebiehajúcu prípravu a následné schvaľovanie 
rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa počíta aj s terénnou sociálnou prácou, bol termín stretnutia 
navrhnutý na začiatok januára 2020. 
 
K bodu 3.) Rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021-2022 
 
Členom komisie bol predložený návrh rozpočtu na rok 2020. Komisia sa pri prerokovaní návrhu 
rozpočtu zamerala na sociálnu oblasť, t.j. na Program 9 Sociálne služby a v Programe 10 Kultúra 
na podprogram 10.4.2 Sociálne podujatia. Tajomníčka komisie informovala prítomných 
o jednotlivých podprogramoch návrhu rozpočtu. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí berie na vedomie návrh 
rozpočtu s nasledovnými pripomienkami: 
 
Program 9 - Sociálne služby: 
podprogram 9.2.1 - Stravovanie dôchodcov – navýšiť rozpočet na sumu 23 000 Eur 
podprogram 9.5 - Terénna sociálna práca a komunitná práca – navýšiť rozpočet na sumu 
13 000 Eur 
 
Program 10 - Kultúra: 
Podprogram 10.4.2 - Sociálne podujatia -  navýšiť rozpočet na sumu 4 000 Eur 
 
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4.) Prerokovanie návrhu Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine 
obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač 
 
Členom komisie bol predložený návrh nových Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej 
skupine obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač.  
 
Tajomníčka komisie informovala, že v nový návrh mení maximálnu výšku jednorazového 
finančného príspevku v núdzi z doterajších 200 Eur na sumu životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu (t.č. 210,20 Eur) a zároveň sa určuje maximálna výška jednorazového 
finančného príspevku v núdzi osobám žijúcim v domácnosti s občanom, ktorý si v danom roku 
podal žiadosť o JFP, je suma životného minima pre nezaopatrené dieťa (t.č. 95,96 Eur). 
Navrhovaná zmena tak zavádza systémový valorizačný mechanizmus.  
 
Informovala tiež o navrhovaných zmenách v poskytovaní príspevkov na stravovanie dôchodcov 
a to nasledovne: 
 
Pôvodná výška príspevku:       Nová výška príspevku:   
 

 
 
Návrh zmeny vo výške príspevkov na stravovanie bol spracovaný tak, aby tieto zmeny nemali 
negatívny dopad na rozpočet mestskej časti, ale zároveň aby boli sociálne najslabšie skupiny 
dôchodcov podporené vo väčšej miere. 
 
Na záver informovala, že návrh Zásad zavádza aj nový príspevok – finančný príspevok pri 
narodení dieťaťa. O jeho poskytnutie bude môcť požiadať zákonný zástupca dieťaťa do 30 
kalendárnych dní od jeho narodenia, pričom podmienkou je, aby bolo dieťa evidované na 
ohlasovni pobytu. Výška príspevku je určená pevnou sumou 50 Eur na jedno dieťa. Na tento účel 
je v rozpočte navrhnutá suma 4 000 Eur. 
 
Členka komisie Mgr. Marta Janyšková následne vyjadrila nesúhlas so zrušením príspevku na 
stravovanie dôchodcov vo výške 0,40 Eur a navrhla, aby bolo toto pásmo zachované. Komisia po 
prerokovaní návrhu zaujala nasledovné stanovisko: 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí súhlasí s návrhom Zásad 
poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území 
mestskej časti Bratislava-Lamač s nasledovnou pripomienkou: 
 
Pridať v Čl. 5 ods. 9 Zásad nové písmeno d)  s textom: „presahuje sumu 550,00 EUR, ale 
zároveň nepresahuje sumu 580,00 EUR, príspevok na jeden obed vo výške 0,40 EUR“ . 
  
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Komisia zároveň navrhla na tento účel navýšiť rozpočet o sumu 2 000 Eur (tento návrh je 
zahrnutý v pripomienkach k rozpočtu v predchádzajúcom bode). 
 
 
 

Výška dôchodku (€) Príspevok MČ (€) 
  do   327,10 0,90 
nad   327,10 do 430,40 0,80 
nad   430,40 do 533,70 0,70 
nad   533,70 do 585,40 0,40 

Výška dôchodku (€) Príspevok MČ (€) 
  do   350,00 1,30 
nad   350,00 do 450,00 0,80 
nad   450,00 do 550,00 0,70 



K bodu 5.) Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
 
Komisia prerokovala 2 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v mesiaci november 2019.  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
žiadateľom príspevky v celkovej sume 200,- Eur 
 
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 6.) Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájmu pohotovostného bytu – Zuzana 
Poláčková 
 
 
Členom komisie bola predložená žiadosť p. Zuzany Poláčkovej o predĺženie nájomnej zmluvy na 
obecný byt č. 10 na ulici Studenohorská č. 61, vyčlenený uznesením č. 58/2016/VII časť A zo 
dňa 19.05.2016 z obecného bytového fondu mestskej časti ako pohotovostný byt. Komisia 
prerokovala podanú žiadosť, pričom vyhodnotila, že tiesňová situácia žiadateľky naďalej 
pretrváva. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Lamač predĺžiť nájom obecného bytu č. 10 
(pohotovostný byt) na ulici Studenohorská č. 61  pani Zuzane Poláčkovej do 22.08.2020 a to 
bez možnosti ďalšieho predĺženia nájomnej zmluvy v zmysle Štatútu pohotovostných 
a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač. 
 
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 7.)  Zhodnotenie práce komisie v roku 2019 
 
Predseda komisie zhodnotil účasť členov komisie na zasadnutiach v roku 2019 a poďakoval im 
za ich prínos a doterajšiu prácu. Tajomníčka komisie informovala, že člen komisie Mgr. 
Alexander Tóth sa vzdáva členstva v komisii na vlastnú žiadosť, ktorú zaslal na miestny úrad 
dňa 27.11.2019. Nakoľko členov komisií menuje a odvoláva miestne zastupiteľstvo, žiadosť 
bude predmetom jeho rokovania dňa 12.12.2019. 
 
 
K bodu 8.)  Rôzne 
 
Na zasadnutie komisie prišla p. Eva Križanová, obyvateľka bytového domu na ulici 
Heyrovského č. 8, ktorá členom komisie predniesla svoju sťažnosť na suseda p. Štefana Orosa. 
Informovala, že ju tento sused neustále verbálne napáda, niekoľko krát jej vypol elektrický prúd 
a tiež jej pokazil zámok na poštovej schránke a zalepil jej zámok na vchodových dverách 
sekundovým lepidlom a tiež jej poškodil vchodové dvere. Informovala tiež, že sa v tejto veci 
obrátila aj na políciu a na základe prebehnutého procesu bol p. Oros podmienečne odsúdený. 
Nakoľko však porušil podmienku, opätovne sa obrátila na políciu. Tajomníčka komisie následne 
informovala, že spis bol postúpený prokuratúre Bratislava IV, ktorá sa k veci vyjadrila, že nie je 
vecne príslušná, nakoľko sa jedná o priestupok a posunula vec na Obvodné oddelenie PZ 
Bratislava IV v Dúbravke, kde sa celý spis momentálne nachádza. Členovia komisie následne 
požiadali, aby MÚ zistil, od kedy sa predmetný spisový materiál nachádza na OOPZ BA IV, 



a v akom štádiu konania sa nachádza. Predseda komisie na záver prisľúbil, že osobne navštívi p. 
Orosa a pokúsi sa s ním porozprávať. 
 
Tajomníčka komisie informovala, že dňa 17.12.2019 o 16:00 hodine sa v školskej jedálni 
uskutoční predvianočné posedenie pre seniorov. Pozvaných seniorov bude čakať štedrovečerné 
menu a zákusok, krátkym vianočným vystúpením ich potešia deti z materskej školy a dostanú aj 
pozornosť formou darčeka.  
 
Členovia komisie v rámci tohto bodu diskutovali aj na tému formátov sociálnych podujatí 
(životné jubileá, vítanie nových Lamačanov a pod.),  o možnosti zapojenia sa jednoty dôchodcov 
v Lamači pri organizácii sociálnych podujatí, o vytvorení informačnej brožúrky o Lamači pre 
nových obyvateľov a tiež aj o spolupráci s kultúrnou komisiou pri spoločenských akciách. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia nebol určený, nakoľko ešte nebol schválený plán zasadnutí MZ 
na budúci rok. O termíne najbližšieho zasadnutia budú členovia komisie včas informovaní. Na 
záver si členovia komisie navzájom zaželali príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný 
vstup do Nového roka. 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 
 
1. Odpovedať žiadateľom o JFP  
2. Pripraviť do MZ návrh na predĺženie nájomnej zmluvy – Zuzana Poláčková 
3.Pripraviť do MZ návrh Zásad poskytovania PF s pripomienkou komisie 
4. Pripraviť do MZ žiadosť o vzdanie sa členstva v komisii 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.  
                                                                       predseda komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 25.10.2019 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


