
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 7 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 03.03.2020 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Ing. Veronika Hagovská Mgr. Monika Dobrovodská, 
Mgr. Dagmar Vatolíková, Mgr. Marta Janyšková, Mária Jakúbková, MUDr. Elena Harmaňošová 
 
Ospravedlnení: Mária Vidošovičová, Mgr. Martin Benkovič 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Sumarizácia rozpracovaných tém a úloh z minulého roka 

a) Zdravotné stredisko 
b) Terénna sociálna práca, komunitná práca 
c) Rozšírenie kamerového systému v roku 2020 

3. MUDr. Jana Pavlovová – žiadosť o nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku 
Lamač 

4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
5. Obecný bytový fond – návrh komunikácie ohľadom zmien v bytovej politike MČ Lamač 
6. Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2020 
7. Rôzne 

a) Podnety občanov na opadávanie omietky a porozbíjane sklo v blízkosti hornej 
kotolne na Studenohorskej ulici. 

 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal  prítomných členov komisie a otvoril 
zasadnutie.  
 
K bodu 2.) Sumarizácia rozpracovaných tém a úloh z minulého roka 
 
A. Zdravotné stredisko 
 
Tajomníčka komisie informovala, že rekonštrukčné práce v zdravotnom stredisku sa začali 
posledný januárový týždeň, úspešne pokračujú a otvorenie vynovených priestorov je plánované 
na 16. marec 2020. Informovala tiež, že v zrekonštruovaných priestoroch bude sídliť pre Referát 
sociálnych vecí aj s dennou miestnosťou pre opatrovateľskú službu a v novovytvorenej 
multifunkčnej miestnosti budú striedavo poskytovať svoje služby odborníci z oblasti duševného 
zdravia, poradenstva, prevencie, terénnej sociálnej práce, ako aj okrskári Mestskej polície 
Bratislava, kde budú prijímať podnety od občanov. Členovia komisie sa následne spýtali na 
pôvodný plán zmien v zdravotnom stredisku, t.j. na  rozšírenie ambulancie MUDr. Stanovičovej 
a s tým súvisiacimi presunmi ambulancií niektorých lekárov. Tajomníčka komisie informovala, 
že tieto zmeny sa po neúspešných pokusoch nájsť nového praktického lekára pre dospelých javili 
ako najlepšie riešenie, ako zabezpečiť dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť tým pacientom, pre 
ktorých je dochádzanie do ambulancie v Boroch veľmi komplikované. Nakoľko však o nájom 
voľných priestorov požiadala nová praktická lekárka, ktorá si chce otvoriť prax v Lamači, 
pôvodne plánované presuny už nie sú potrebné. Nová lekárka by mala začať ordinovať najneskôr 
od mája, záleží to najmä na tom, ako rýchlo bude mať potrebné povolenia od rôznych úradov 
(hygiena a pod.). 



 
B. Terénna sociálna práca, komunitná práca 
 
Tajomníčka komisie informovala o pracovných stretnutiach s občianskymi združeniami OZ 
Mládež ulice a DePaul Slovensko, ktoré sa uskutočnili v január a februári. Informovala tiež, že 
OZ mládež ulice nám nevedeli prisľúbiť systematickú podporu a odporučili nám zamerať sa na 
prácu s celou komunitou. Mestská časť sa však dohodla na spolupráci s organizáciou DePaul 
Slovensko zatiaľ na obdobie pol roka - od apríla do októbra, s cieľom riešenia problematiky 
neprispôsobivých konzumentov alkoholu, ktorí sa zdržujú na verejných priestranstvách. Komisia 
zároveň odporučila hľadať aj možnosti sociálnej práce s mládežou. Predseda komisie sa opýtal  
na plán priamo zamestnať terénneho sociálneho pracovníka, nakoľko je tento plán zohľadnený aj 
v rozpočte MČ. Tajomníčka komisie informovala, že pre nového terénneho pracovníka je 
vytvorené zázemie v novovzniknutom Centre sociálnych služieb Lamač, upozornila zároveň na 
pretrvávajúci dlhodobý problém s nedostatkom odborníkov, ktorí sa terénnej sociálnej práci aj 
skutočne venujú. 
 
C. Rozšírenie kamerového systému v roku 2020 
 
Tajomníčka komisie informovala, že na rok 2020 je v rozpočte na tento účel naplánovaných 
10 000 Eur, pričom však 8 000 Eur je potrebné získať ako dotáciu z Ministerstva vnútra SR a len 
suma 2 000 Eur je naplánovaná ako finančná spoluúčasť mestskej časti. Informovala tiež, že 
cena jednej bezpečnostnej kamery aj s potrebnými pripojeniami a inštaláciou sa pohybuje okolo 
sumy 2 000 Eur, z čoho vyplýva, že inštalácia ďalších kamier je podmienená získaním uvedenej 
dotácie. Miestny úrad v súčasnosti čaká na zverejnenie výzvy z MVSR na predkladanie žiadostí 
o dotácie a v prípade úspešnej žiadosti bude MÚ komisiu informovať. Komisia vzala informácie 
na vedomie a požiadala o aktualizáciu mapy rozmiestnenia bezpečnostných kamier v MČ 
Lamač. 
 
K bodu 3.) MUDr. Jana Pavlovová – žiadosť o nájom nebytových priestorov v zdravotnom 
stredisku Lamač 
 
Členom komisie bola predložená žiadosť MUDr. Jany Pavlovovej o prenájom nebytových 
priestorov v ZS Lamač za účelom otvorenia ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. 
Jedná sa o uvoľnenú ambulanciu po MUDr. Kollárovej na 1. poschodí zdravotného strediska 
(priestory o výmere 39,68m2 sú označené v Prílohe č. 2b k VZN č. 2/2018 ako priestory č. 2.15. 
a 2.16.) .  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí súhlasí s prenájmom 
nebytových priestorov v ZS Lamač č. 2.15. a 2.16. o výmere 39,68 m2 žiadateľke MUDr. 
Jane Pavlovovej na účely prevádzkovania ambulancie praktického lekára pre dospelých 
 
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
K bodu 4.) Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
 
Komisia prerokovala 4 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v mesiacoch december 2019 až február 2020. V prípade jednej žiadosti, kde žiadateľ presahuje 
maximálny príjem, komisia neodporučila výnimku a navrhla žiadosť zamietnuť, nakoľko 
žiadateľ nepreukázal žiadne mimoriadne výdavky ani neuviedol žiadnu inú udalosť, ktorá ho 
priviedla do finančnej núdze.  
 
 
 



Stanoviská komisie: 
 
A. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
trom žiadateľom príspevky v celkovej sume 350,- Eur 
 
B. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča Referátu 
sociálnych vecí  kontaktovať zamietnutého žiadateľa za účelom prešetrenia dôvodov jeho 
žiadosti a v prípade, že si žiadateľ želá zachovať mlčanlivosť o týchto dôvodoch, komisii 
postačí potvrdenie Referátu sociálnych vecí, že sa jedná o žiadosť hodnú udelenia výnimky 
a to bez uvedenia ďalších podrobností. 
 
C. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí navrhuje, aby MÚ odporučil 
občanom podávať si žiadosti o jednorazové finančné príspevky v termíne do konca 
novembra príslušného roka. V prípade mimoriadnych žiadostí podaných v decembri 
a neprerokovaných v komisii na riadnom zasadnutí, komisia k týmto žiadostiam zaujme 
stanovisko „per rollam“. 
 
prítomní: 7   za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 5.) Obecný bytový fond – návrh komunikácie 
 
Členom komisie bol predložený tabuľkový prehľad nájomných bytov, nájomcov a platnosti 
zmlúv. Komisia prerokovala spôsob, akým budú komunikované zmeny v bytovej politike 
mestskej časti smerom k nájomcom. Členovia komisie sa zhodli, že v tejto veci bude najlepším 
riešením individuálny a citlivý prístup ku každému dotknutému nájomcovi, ako aj individuálne 
prehodnotenie sociálnej, bytovej a rodinnej situácie nájomcov s dôrazom na ich možnosti 
a potenciál riešiť svoju situáciu do budúcnosti v prípade ďalšieho nepredĺženia nájmu bytu. 
 
 
K bodu 6.)  Informácia o podaných žiadostiach o dotáciu na rok 2020 
 
Členom komisie bol predložený materiál týkajúci sa podaných žiadostí oprávnených subjektov 
o dotáciu z rozpočtu mestskej časti na rok 2020. Nakoľko však predložený materiál neobsahoval 
informácie o výške schváleného rozpočtu na tento účel, svoje stanovisko neberie ako záväzné 
a  konečné odporúčanie necháva na Komisiu financií, legislatívy a podnikateľských aktivít s tým, 
že posledné slovo bude mať miestne zastupiteľstvo. Komisia sa zhodla, že sa primárne bude 
zaoberať žiadosťami týkajúcimi sa sociálnej oblasti. Tajomníčka komisie informovala, v akej 
výške tomu-ktorému subjektu navrhla dotáciu Komisia školstva, kultúry a športu.  
 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia navrhuje  poskytnutie dotácií oprávneným subjektom nasledovne: 

1. BS nepočujúcich – 0,- € 
2. Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika – 1000,- € 
3. Domov sociálnych služieb Rozsutec – 460,- € 
4. Jednota dôchodcov Slovenska – 1500,- € 

 
prítomní: 7  za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
 



K bodu 7.)  Rôzne 
 
a) Podnety občanov na opadávanie omietky a porozbíjane sklo v blízkosti hornej kotolne na 
Studenohorskej ulici 
 
V súvislosti s podnetmi občanov na chátrajúcu kotolňu komisia žiada, aby MÚ vyzval jej 
majiteľa na odstránenie nebezpečného odpadu, ktorého pôvodcom je práve tento objekt. 
 
V rámci toho  bodu komisia prerokovala problematiku nedisciplinovaných majiteľov psov 
a navrhla, aby hliadka Mestskej polície častejšie vykonávala hliadky a pokutovala majiteľov 
psov za porušovanie predpisov. Komisia sa tiež zaoberala problematikou ihriska, ktoré sa 
nachádza nad MÚ, nakoľko sa tam vo večerných hodinách zdržiavajú neprispôsobivé osoby. 
Riešením by mohlo byť monitorovanie priestoru ihriska, či už formou jeho stráženia alebo 
inštalácie kamery. 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 
 
1. Odpovedať žiadateľom o JFP  
2. Pripraviť do MZ návrh na prenájom nebytových priestorov – MUDr. Jana Pavlovová 
3. Komunikovať s nájomcami obecných bytov a dohodnúť individuálne osobné stretnutia 
4. Po zverejnení výzvy z MVSR požiadať o dotáciu na nové bezpečnostné kamery 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.                          
                                                             predseda komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 5.3.2020 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


