
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 5 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 22.10.2019 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Monika Dobrovodská, 
Mgr. Dagmar Vatolíková, Mgr. Marta Janyšková, Mária Jakúbková, Mgr. Martin Benkovič, 
Mária Vidošovičová, Mgr. Alexander Tóth, MUDr. Elena Harmaňošová 
 
Program zasadnutia: 
 

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

a)  Právne stanovisko k novej koncepcii bytovej politiky 
b) Zdravotné stredisko – stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k.ú. Lamač, 
evidencia na LV 1638 - MUDr. Eva Veselá, STANMED s.r.o., MUDr. Zuzana 
Schwarczová – zmena v predmete nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
c) Rozšírenie kamerového systému – aktuálne informácie 

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok 
4. Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu obecných bytov:  

a) Andrea Šulíková, 1-izbový byt na ul. Borinská 23, Bratislava 
b) Zdenka Boskovičová, 3-izbový byt č. 14 na ul. Studenohorská 8, Bratislava 

5. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN 
hl. mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení 
VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 5/2019 

6. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Lamač  
7. Rôzne   

 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal všetkých prítomných členov komisie 
a otvoril zasadnutie. 
 
K bodu 2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
 
a) Právne stanovisko k novej koncepcii bytovej politiky 
 
Tajomníčka komisie informovala, že z dôvodu mimoriadneho pracovného vyťaženia vedúceho 
OSPKSS zodpovedného za spracovanie právneho stanoviska a z dôvodu jeho neprítomnosti na 
pracovisku v deň konania zasadnutia komisie, bude materiál spracovaný na najbližšie zasadnutie 
komisie. 
 
b) Zdravotné stredisko – stavba súp. č. 1124, Malokarpatské nám. č. 2, k. ú. Lamač, 
evidencia na LV 1638 - MUDr. Eva Veselá, STANMED s.r.o., MUDr. Zuzana Schwarczová 
– zmena v predmete nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Tajomníčka komisie informovala, že miestny úrad vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti trhu 
zdravotnej starostlivosti súvisiacej s nedostatkom zdravotníckeho personálu prichádza s riešením 
problému navýšenia kapacity ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Na základe 



uskutočnených rokovaní s nájomcami v objekte Zdravotného strediska Lamač sa najschodnejším 
riešením javí rozšírenie súčasnej ambulancie MUDr. Stankovičovej o ďalšie priestory, na 
základe ktorého by cestou ďalšieho odborného zdravotného personálu bolo možné prijať nových 
pacientov. S tým súvisia aj zmeny v predmetoch nájmu niektorých nebytových priestorov 
nasledovne: 
 
1. MUDr. Zuzana Schwarczová – dermatovenerologická ambulancia: 

presun z priestorov č. 1.11 a č. 1.12 (23,1 m2) do priestorov č. 1.7 a č. 1.8 (41,32 m2)  
 
2. MUDr. Eva Veselá – čeľustná ortopédia, stomatológia: 

presun z priestorov č. 2.3 a 2.4 (34,13 m2) do priestorov č. 2.15 a č. 2.16 (55,47 m2) 
  

3. MUDr. Sabina Stankovičová – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých: 
rozšírenie súčasných priestorov č. 2.1 a č. 2.2 (55,47 m2) o priestory č. 2.3. a č. 2.4 (34,13 
m2) 

 
Uvoľnené priestory č. 1.9, č. 1.10, č. 1.11 a č. 1.12 (49 m2) na prízemí so samostatným vchodom 
následne plánuje miestny úrad využiť ako zázemie pre terénnu opatrovateľskú službu a referát 
sociálnych vecí, prípadne iné útvary miestneho úradu. 
 
c) Rozšírenie kamerového systému – aktuálne informácie 
 
Predseda komisie informoval, že na Bakošovej ulici bola nainštalovaná dočasná kamera 
zapožičaná z Hlavného mesta SR Bratislavy. Tajomníčka komisie ďalej informovala, že 
v procese opätovnej  prípravy vyhlásenia verejného obstarávania sa ukázala akútnou potreba 
získania písomných stanovísk od dodávateľov sieťového pripojenia, mestská časť sa preto 
obrátila so žiadosťou na predmetné subjekty. Po získaní stanovísk bude v priebehu najbližších 
dní vyhlásené nové verejné obstarávanie. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča, aby miestny úrad zintenzívnil svoju činnosť ohľadom rozšírenia 
kamerového systému a žiada kompletné informácie o všetkých doterajších krokoch 
a postupoch, ktoré boli v tejto veci vykonané. 
 
K bodu 3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok 
 
Komisia prerokovala 5 žiadostí o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podaných 
v mesiaci október 2019.  
 
Predseda komisie požiadal členov o hlasovanie. 
 
Stanovisko komisie: 
A. Komisia odporúča starostovi priznať 1 žiadateľovi príspevok v sume 200,- Eur 
 
prítomní: 10   za : 10   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
B. Komisia odporúča starostovi priznať 4 žiadateľom príspevky v celkovej sume 800,- Eur 
 
prítomní: 10   za : 9   proti : 0  zdržal sa : 1 
 
 
 
 



K bodu 4.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu obecných bytov 
 
 
A. Členom komisie bola predložená žiadosť p. Andrei Šulíkovej o predĺženie nájomnej zmluvy 
na 1-izbový obecný byt na Borinskej 23. Komisia prerokovala podanú žiadosť, pričom brala do 
úvahy rodinné, bytové a sociálne pomery žiadateľky ako aj plnenie si povinností vyplývajúcich 
z nájomnej zmluvy. 
 
Po prerokovaní žiadosti predseda komisie požiadal členov o hlasovanie. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Lamač predĺžiť 
nájom 1-izbového obecného bytu na Borinskej ul. č. 23 pani Andrei Šulíkovej o jeden rok, 
t.j. do 30.11.2020. 
 
prítomní: 10   za : 10   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
B. Členom komisie bola predložená žiadosť p. Zdenky Boskovičovej o predĺženie nájomnej 
zmluvy na 3-izbový obecný byt č. 14 na Studenohorskej 8. Komisia prerokovala podanú žiadosť, 
pričom brala do úvahy rodinné, bytové a sociálne pomery žiadateľky ako aj plnenie si povinností 
vyplývajúcich z nájomnej zmluvy. 
 
Po prerokovaní žiadosti predseda komisie požiadal členov o hlasovanie. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Lamač predĺžiť 
nájom 3-izbového obecného bytu č. 14 na Studenohorskej ul. č. 8 pani Zdenke 
Boskovičovej o jeden rok, t.j. do 17.12.2020. 
 
prítomní: 10   za : 10   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
K bodu 5.)  Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
v znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 5/2019.  
 
Členom komisie bol predložený návrh VZN Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
VZN Hl. mesta SR Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN Hl. 
mesta SR Bratislavy č. 5/2019. 
 
V dôvodovej správe k predloženému návrhu Hlavné mesto poukazuje na skutočnosť, že úhrady 
v zariadeniach sú od roku 2011 nezmenené, pričom ekonomicky oprávnené náklady zariadení 
každoročne narastajú najmä vplyvom rastu miezd zamestnancov. Taktiež poukazuje na to, že 
priemerná úhrada klienta v bratislavských zariadeniach je o 34 % nižšia v porovnaní s inými 
krajskými mestami. Hlavné mesto teda navrhuje upraviť úhrady klientov za ubytovanie a za 
odbornú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb o 50 % a ustanoviť každoročnú valorizáciu 
úhrad na základe rastu ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
Tajomníčka komisie upozornila na skutočnosť, že úhrada za ubytovanie je síce zvýšená o 50 %, 
ale úhrada za odborné činnosti je v predloženom návrhu zvýšená na jednotnú sumu 2,75 
€/osoba/deň bez ohľadu na stupeň odkázanosti. Z toho vyplýva, že úhrada klienta so stupňom 
odkázanosti II. sa zvýši z doterajších 0,10 €/osoba/deň na 2,75 €/osoba/deň a úhrada klienta so 



stupňom odkázanosti VI. sa zvýši z doterajších 2,65 €/osoba/deň na 2,75 €/osoba/deň, čo by 
mohlo byť považované za diskriminačné vzhľadom na to, že v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách stupeň odkázanosti určuje priemernú odkázanosť klienta na pomoc 
inej fyzickej osoby vyjadrenú v hodinách, čiže klient so stupňom odkázanosti II. je odkázaný 
na pomoc v rozsahu 2 až 4 hodiny denne, pričom úhrada za odborné činnosti sa mu prijatím 
návrhu zvýši 27-násobne a klientovi so stupňom odkázanosti VI., ktorý je odkázaný na pomoc 
inej osoby v rozsahu 12 až 24 hodín denne sa úhrada za odborné činnosti zvýši len o 0,10 €/deň. 
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ani výška finančného príspevku na 
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a výška 
príspevku pri odkázanosti pri úkonoch sebaobsluhy nie je rovnaká pre všetky stupne 
odkázanosti (Príloha č. 6 a Príloha č. 5 k zákonu č. 448/2008 Z.z.). Na záver informovala aj 
o skutočnosti, že na klientov sa pri platení úhrad za sociálne služby vzťahuje ochrana príjmu, 
t.j. ak má klient nízky dôchodok a nemá rodinu, ktorej by vznikla povinnosť platenia úhrady 
alebo jej časti za tohto klienta, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou poskytovateľa soc. 
služby, ktorá je v prípade nemajetných klientov prakticky nevymožiteľná. 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia vzala návrh VZN Hl. mesta na vedomie a požiadala o doplnenie informácií aj o 
názory ostatných mestských častí. Komisia následne vyjadrí svoje stanovisko „per rollam“. 
 
K bodu 6.)  Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Lamač 
 
Členom komisie bol predložený návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-
Lamač.  
 
Komisia pripomienkovala návrh nasledovne: 
 

1. Komisia navrhuje doplniť do návrhu VZN podmienku 2-ročnej existencie subjektu ku 
dňu podania žiadosti o dotáciu  

2. Komisia navrhuje doplniť do návrhu VZN podmienku zavedeného transparentného účtu 
v prípade žiadosti o dotáciu nad určitú sumu (napr. 1000 €) 

 
Nakoľko materiál nebol spracovaný v dostatočnom časovom predstihu, bude tento materiál 
zaradený aj na budúce rokovanie komisie. Členovia komisie majú možnosť návrh VZN o 
dotáciách priebežne pripomienkovať.  
 
 
K bodu 7.)  Rôzne 
 
Terénna sociálna práca a komunitná práca 
 
Na zasadnutie komisie pozvaný pán Peter Kulifaj z OZ Mládež ulice, ktoré sa venuje terénnej 
sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného aj sociálne 
znevýhodneného prostredia. Pán Kulifaj informoval, že OZ Mládež ulice vykonáva terénnu 
sociálnu prácu zameranú najmä na mladých ľudí a rodiny a tiež aj komunitnú prácu, v rámci 
ktorej sa v prípade problémov na určitom území využívajú zdroje medzi obyvateľmi. 
V súčasnosti spolupracujú s mestskými časťami Petržalka, Ružinov, Rača a tretí rok aj s MČ 
Karlova Ves. S mestskými časťami spolupracujú na základe zmluvy – mestská časť si objednáva 
určité výkony.  
 
Členovia komisie vyjadrili potrebu zamerať sa v rámci MČ Lamač na 3 skupiny obyvateľstva 
a to na mládež, osamelých seniorov v bytoch a na pravidelných konzumentov alkoholu 
zdržiavajúcich sa na verejných priestranstvách. 



Pán Kulifaj informoval, že samotnej sociálnej alebo komunitnej práci predchádza mapovanie  
aktuálneho stavu, ktoré je najlepšie vykonávať na jar, nakoľko počas zimného obdobia sú 
negatívne javy menej viditeľné. Po zmapovaní a následnej identifikácii problémov je následne 
realizovaná či už terénna sociálna práca s jednotlivými cieľovými skupinami alebo práca s celou 
komunitou. Pri výkone terénnej práce je dôležité, aby sociálny resp. komunitný pracovník 
požíval dôveru cieľových skupín, pán Kulifaj poukázal aj na problém s nedostatkom odborníkov 
ochotných vykonávať terénnu sociálnu prácu. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia odporúča miestnemu úradu otvoriť rokovania s OZ Mládež ulice za účelom ďalšej 
spolupráce. Komisia ďalej odporúča, aby v rozpočte na rok 2020 bol vytvorený 
podprogram Terénna sociálna práca a komunitná práca. 
 
Členovia komisie v rámci tohto bodu otvorili tému zúženej cesty na úseku pri bytových domoch 
Studenohorská 14 -16 - 18 s čím súvisia problémy s prejazdom väčších automobilov. Upozornili 
tiež na problematiku diviakov pohybujúcich sa v obytnej zóne a ohrozujúcich bezpečnosť. 
Na záver členka komisie MUDr. Elena Harmaňošová informovala o pripravovanej besede 
s odborníčkou na tému závislosti, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2019. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia komisie bol určený na 12.11.2019, v prípade zmeny termínu 
bude tajomníčka komisie všetkých členov včas informovať. 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 
 
1. Odpovedať žiadateľom o JFP.  
2. Pripraviť do MZ návrh na predĺženie nájomných zmlúv (Šulíková, Boskovičová) 
3. Otvoriť rokovania s OZ Mládež ulice 
4. V rozpočte na rok 2020 vytvoriť podprogram Terénna sociálna práca a komunitná práca 
5. Zintenzívniť činnosť ohľadom rozšírenia kamerového systému a informovať komisiu o všetkých 

doterajších krokoch 
6. Prizvať na budúce zasadnutie komisie právnika ohľadom právneho stanoviska k problematike 

obecných nájomných bytov. 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.  
                                                                       predseda komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 25.10.2019 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


