
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 2 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 16.04.2019 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Mária Vidošovičová, Mgr. Dagmar Vatolíková,           
Mgr. Alexander Tóth, Mgr. Marta Janyšková, Mária Jakúbková, MUDr. Elena Harmaňošová, 
Mgr. Monika Dobrovodská, Miroslav Jesenský 
 
Ospravedlnení: Ing. Veronika Hagovská 
 
Ďalej prítomní: Mgr. Martin Benkovič (k bodu 8), p. Eva Popelková (k bodu 2a) 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie 

a) Aktuálna mapa kamerového systému a bližšie informácie o uchovávaní kamerových 
záznamov 
b) Informácie o možnostiach stravovania dôchodcov 
c) Zdravotné stredisko – aktuálny stav 

3.) Bližšie podmienky poskytovania finančnej pomoci obyvateľom MČ Bratislava-Lamač 
4.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok  
5.) Informácie o fonde obecných nájomných bytov a prehľad nájomných zmlúv  
6.) Prerokovanie podnetu ohľadne havarijného stavu okien v obecnom nájomnom byte  
7.) Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subjektom v zmysle VZN č. 

5/2014 v I. polroku 2019 
8.) Návrhy na riešenie situácie s neprispôsobivými spoluobčanmi zdržujúcimi sa na verejných 

priestranstvách 
9.)  Rôzne   

a) Diskusia na tému verejného poriadku a čistoty na sídlisku – problematika voľného 
pohybu psov mimo vyhradených plôch 
b) Diskusia o možnosti vytvorenia spoločného chatu  ako komunikačného prostriedku pre 
členov komisie 

 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal prítomných členov komisie. Zároveň 
predstavil pozvaného hosťa Mgr. Martina Benkoviča z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie. Následne požiadal členov komisie o súhlas s  presunutím bodu č. 8 na 
začiatok zasadnutia, hneď za bod č. 2. 
prítomní: 9  za : 9   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
 
 



 
K bodu 2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
 
a) Aktuálna mapa kamerového systému a bližšie informácie o uchovávaní kamerových 
záznamov 
 
Pani Popelková informovala, že na lamačskom cintoríne dochádza k opakovanej manipulácii 
s náhrobným kameňom a jeho poškodzovaniu. Tiež upozornila, že sa na tomto pietnom mieste 
zdržiavajú bezdomovci. Uviedla tiež, že priestory cintorína boli označené nálepkou, že sú 
monitorované, avšak keď sa informovala na kamerové záznamy, bolo jej oznámené že tam 
žiadne kamery nie sú a označenie zmizlo. Zároveň vyslovila otázku, prečo sa na cintoríne 
nenachádza bezpečnostná kamera, nakoľko vraj bola na tento účel poskytnutá dotácia. 
Tajomníčka komisie p. Filadelfiová informovala, že lamačský cintorín je v správe spoločnosti 
Marianum, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto Bratislava. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia berie na vedomie informácie od p. Popelkovej ako podnet a odporúča miestnemu 
úradu podnet vyriešiť v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta. 
 
Člen komisie p. Jesenský informoval prítomných o aktuálnej mape kamerového systému, 
rozmiestnení funkčných kamier a o dobe uchovávania aj spôsobe vyžiadania kamerových 
záznamov. Následne sa ospravedlnil predsedovi komisie za svoju neúčasť na prerokovaní 
ďalších bodov programu z dôvodu naliehavých pracovných povinností. 
 
b) Spoločné stravovanie dôchodcov – informácie 
 
Tajomníčka komisie informovala, že miestny úrad rokoval s poskytovateľmi stravovacích 
služieb o zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, nakoľko ku dňu 30.4.2019 končí 
zmluva s poskytovateľom HOOTS s.r.o., ktorý prevádzkuje jedáleň v Domove seniorov Lamač. 
Informovala tiež, že z kapacitných dôvodov nie je možné začať poskytovať túto službu v jedálni 
materskej školy a jedáleň základnej školy bude môcť prijímať nových stravníkov len v prípade, 
že sa obedy už nebudú nakladať do obedárov.  
 
Záver: Mestská časť Bratislava-Lamač bude odo dňa 1.5.2019 zabezpečovať spoločné 
stravovanie dôchodcov v 2 stravovacích zariadeniach a to v Jedálni pre cudzích stravníkov pri 
ZŠ Malokarpatské nám. 1 a v Jedálni SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava u poskytovateľa Igor 
Goruša – I.E.G. - stravovacie služby. Rozvoz obedov prostredníctvom opatrovateľskej služby 
bude fungovať aj naďalej, obedy sa odkázaným klientom budú voziť len z Jedálne SAV. Cena 
stravnej jednotky je síce u tohto poskytovateľa vyššia ako v školskej jedálni, klienti však budú 
môcť využiť možnosť výberu z viacerých druhov jedla. Taktiež zo strany mestskej časti existuje 
možnosť upraviť poskytovanie finančných príspevkov na stravovanie pre dôchodcov za účelom 
pomoci dôchodcom s najnižším príjmom, aby bolo stravovanie pre nich cenovo dostupnejšie. 
 
Komisia vzala informácie na vedomie. 
 
c) Zdravotné stredisko – informácie 
 
Tajomníčka komisie informovala, že prebehla opätovná komunikácia s PharmDr. Blankou 
Malichovou z Pro Sanus, avšak bez pozitívneho výsledku – nemajú k dispozícii lekára, ktorý by 
ordinoval v ZS Lamač hoci len niekoľko dní v týždni. Informovala tiež, že miestny úrad zadal 
inzerát do lekárskeho časopisu, prebehla aj obhliadka voľných priestorov ZS a čaká sa na 
vyjadrenie záujemcov. 



 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia odporúča miestnemu úradu kontaktovať VUC, nakoľko im spol. Pro Sanus 
nahlásila ordinačné hodiny v ZS Lamač 2 x do týždňa, čo však nezodpovedá skutočnosti. 
 
 
K bodu 3.) Bližšie podmienky poskytovania finančnej pomoci obyvateľom MČ Bratislava-
Lamač 
 
Komisia prerokovala tému poskytovania finančnej pomoci obyvateľom a vyjadrila potrebu 
bližšie špecifikovať podmienky, na základe ktorých bude komisia posudzovať žiadosti o JFP 
a navrhovať starostovi formu a výšku tejto pomoci. Jedná sa napríklad o žiadateľov o JFP, ktorí 
sú zároveň klientami Domova seniorov Lamač – títo žiadatelia sú na jednej strane tiež obyvatelia 
mestskej časti ale na druhej strane sú zaopatrení v zariadení pre seniorov a štát už poskytuje na 
ich pobyt finančný príspevok, takže sú zvýhodnení oproti obyvateľom bývajúcim v bytoch. 
Nakoľko je rozpočet na poskytovanie JFP obmedzený, je potrebné sa tejto problematike v blízkej 
budúcnosti podrobne venovať. 
Záver: Komisia bude posudzovať jednotlivé žiadosti naďalej individuálne, s prihliadnutím na ich 
rodinné pomery, na ich aktuálne zaopatrenie (najmä starí občania), na akútnosť a dôvod ich zlej 
finančnej situácie a na ich možnosti a snahu riešiť svoju situáciu vlastným pričinením (najmä 
žiadatelia v produktívnom veku). 
 
 
K bodu 4.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok 
 
Komisia prerokovala 1 predloženú žiadosť o priznanie jednorazového finančného príspevku 
podanú koncom marca 2019.  
 
Predseda komisie požiadal členov o hlasovanie. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia navrhuje starostovi priznať žiadateľke príspevok v  sume 80,- Eur 
 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5.) Informácie o fonde obecných nájomných bytov a prehľad nájomných zmlúv 
 
Členom komisie bol predložený tabuľkový prehľad obecných nájomných bytov a nájomných 
zmlúv. Taktiež im bol predložený zoznam žiadateľov o obecný nájomný byt. Tajomníčka 
komisie informovala, že miestny úrad plánuje v druhej polovici mája vykonať kontrolu všetkých 
obecných bytov. Kontrola bude zameraná na preverenie technického stavu bytov a na plnenie si 
zmluvných povinností zo stany nájomcov. Členovia komisie následne požiadali o doplnenie 
údajov v tabuľke o výšky nájomného a o informáciu, kedy bude splatený úver, ktorý bol použitý 
na výstavbu bytov v nadstavbe na Heyrovského ul. č. 2. Požiadali tiež o zistenie právneho 
postupu pri vyčleňovaní bytov z obecného bytového fondu a o vypracovanie návrhov na štatút 
služobného bytu a na štatút sociálneho bytu. 
 



Komisia tiež prerokovala zoznam žiadateľov o obecný nájomný byt, pričom brala do úvahy 
všetky kritériá v súlade s platnými Zásadami nájmu bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač a to 
dobu trvania žiadosti, rodinné a bytové pomery ako aj iné dôvody hodné osobitného zreteľa. 
 
Predseda komisie následne požiadal členov o hlasovanie. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia po prerokovaní odporúča miestnemu zastupiteľstvu prideliť prvý voľný obecný 
nájomný byt žiadateľke p. Ivete Bilčíkovej a zároveň odporúča uzavrieť s ňou nájomnú 
zmluvu na jeden rok. 
 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 6.) Prerokovanie podnetu ohľadne havarijného stavu okien v obecnom nájomnom 
byte. 
 
Komisia prerokovala podnet Mgr. Barbory Liptákovej, týkajúci sa havarijného stavu okien 
v obecnom nájomnom byte č. 9  na Studenohorskej ulici č. 4. Nájomníčka si drobné opravy 
dokáže vyriešiť vo vlastnej réžii, avšak z platu kuchárky v MŠ si nedokáže našetriť finančné 
prostriedky na opravu takého rozsahu. Prílohou podnetu bola aj fotodokumentácia. 
 
Tajomníčka komisie informovala, že mestská časť v rámci rozpočtu na rok 2019 vyhradila 
finančné prostriedky na obnovu obecného bytového fondu vo výške 10 000,- Eur z kapitoly 
bežných výdavkov (podprogram 3.3. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov). Po 
vykonaní kontroly spomínanej v predchádzajúcom bode miestny úrad zosumarizuje všetky 
požiadavky a v mesiacoch júl a august 2019 pristúpi po dohode s nájomcami k ich postupnej 
realizácii. 
  
 
K bodu 7.) Návrh na poskytnutie účelových finančných dotácií oprávneným subkektom 
v zmysle VZN č. 5/2014 v 1. polroku 2019 
 
Členom komisie bol predložený prehľad žiadostí o poskytnutie finančných dotácií v zmysle 
VZN č. 5/2014 za 1. polrok 2019.  
 
Komisia po prerokovaní žiadostí v podprograme 4.7.3 Podpora v sociálnej oblasti 
odporúča miestnemu zastupiteľstu rozdeliť finančné prostriedky nasledovne: 
 
 

1. BS nepočujúcich – 0,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 

2. Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika – 0,- € 
prítomní: 8  za : 5   proti : 0  zdržal sa : 3 

3. Nádej pre Rozsutec – 270,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 

4. Jednota dôchodcov Slovenska – 100,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 

5. Asociácia pre mládež, vedu a techniku – OZ – 0,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 



6. OZ Vagus – 0,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 

7. CaLiFormAtion, o.z. – 0,- € 
prítomní: 8  za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8.) Návrhy na riešenie situácie s neprispôsobivými spoluobčanmi 
 
K tomuto bodu bol pozvaný hosť Mgr. Martin Benkovič z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, ktorý je zároveň aj obyvateľom Lamača a venuje sa problematike 
sociálno-patologických javov. Predseda komisie zhrnul tiež závery a odporúčania od prof. PhDr. 
Michala Oláha ohľadom problémov s neprispôsobivými spoluobčanmi. Jedná sa väčšinou o ľudí 
závislých od alkoholu, ktorí nie sú bezdomovcami a zdržujú sa na Malokarpatskom námestí. 
Členovia komisie sa spolu s hosťom Mgr. Benkovičom podrobne venovali tejto problematike 
a navrhli nasledovné: 
1. Potreba systematickej práce a určenie si cieľa, ktorý tým chceme dosiahnuť  
2. Podrobne zmapovať situáciu v mestskej časti  
3. Nájsť vhodný priestor – voľné priestory, príp. ktoré by sa dali získať 
4. Spolupracovať s organizáciami a OZ venujúcimi sa problematike, vytvoriť sieť (OZ, polícia, 
škola a pod.) 
5. Zamestnať profesionálneho terénneho pracovníka (aj na zmapovanie situácie, čiast.úväzok, 
dohoda) 
6. Vyčleniť na túto činnosť finančné prostriedky – vyčísliť dopad na rozpočet MČ. 
 
bodu 9.) Rôzne 
 
a) Diskusia na tému verejného poriadku a čistoty na sídlisku – problematika voľného pohybu 
psov 
  
Členka komisie Mgr. Dagmar Vatolíková predniesla potrebu zaoberať sa témou voľného pohybu 
psov na sídlisku, nakoľko veľa majiteľov psov je nezodpovedných, nezbierajú po svojich psoch 
exkrementy a nechávajú ich voľne behať aj na miestach kde sa pohybujú deti a neberú tým ohľad 
ani na ľudí, ktorí sa psov boja. Upozornila tiež na prípady napadnutia psom. 
Komisia po diskusii na túto tému dospela k nasledovným odporúčaniam: 
 
1. Apelovať na majiteľov psov, vykonávať osvetu v tejto oblasti – napísať informačný článok do 
časopisu Lamačan, zaslať majiteľom psov listy s informáciami o podmienkach a zákonoch. 
 
2. Spolupracovať s Komisiou životného prostredia a hospodárskej stratégie pri vypracovaní 
návrhu na revidovanie oblastí, kde bude zákaz vstupu so psom a zákaz voľného pohybu psov. 
 
b) Diskusia o možnosti vytvorenia spoločného chatu 
 
Predseda komisie navrhol členom komisie možnosť spoločného chatu ako komunikačného 
prostriedku pre členov komisie. Na budúcom zasadnutí komisie sa možno k tejto téme vrátiť 
a zvoliť si komunikačný prostriedok, ktorý by vyhovoval všetkým členom. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bol určený na 28.05.2019 o 17,30 hod. 
 
 
 



 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 
 
1. Riešiť podnet p. Popelkovej v spolupráci s Magistrátom 
2. Kontaktovať VUC ohľadom zistenia, ako majú KollMed (majiteľ Pro Sanus) nahlásené 
ordinačné hodiny v ZS Lamač 
3. Odpovedať žiadateľovi o JFP 
4. Doplniť informácie ohľadom obecných nájomných bytov (výšky nájmu, doba splácania úveru) 
5. Začať riešiť problematiku neprispôsobivých občanov v zmysle odporúčaní komisie 
6. Informovať majiteľov psov o dodržiavaní zákonných povinností 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD., v.r. 
                                                               predseda komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 26.4.2019 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


