
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 8 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 02.09.2020 
 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Dagmar Vatolíková, 
Mária Jakúbková, MUDr. Elena Harmaňošová, Mgr. Martin Benkovič 
 
Ospravedlnení: Ing. Veronika Hagovská, Mária Vidošovičová, Mgr. Marta Janyšková 
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
2. Sumarizácia rozpracovaných tém a úloh 

A. Terénna sociálna práca v Lamači 
B. Spolupráca s občianskymi združeniami v oblasti sociálnej práce 
C. Bytová politika mestskej časti Lamač 
D. Kamerový systém v Lamači  

3. Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
4. Rôzne 

- Príprava na začiatok školského roka 2020/2021 
 
 
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  
 
A. Terénna sociálna práca v Lamači 
 
Tajomníčka komisie informovala, že od 16. marca 2020 bolo otvorené Centrum sociálnych 
služieb Lamač v zrekonštruovaných nevyužitých priestoroch zdravotného strediska, kde bolo 
vytvorené zázemie nie len pre Referát sociálnych vecí, ale aj pre terénnu opatrovateľskú službu 
a mestskú políciu. V súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19 bolo v období od marca do 
júna rozšírené poskytovanie sociálnych služieb o dovoz obedov aj zo školskej jedálne ako aj 
o objednávanie a dovoz nákupov, liekov z lekárne, platenie šekov na pošte a pod. Bola zriadená 
Senior linka, kde seniori môžu adresovať svoje otázky a požiadavky na sociálne služby. 
Lamačským seniorom boli distribuované dotazníky za účelom zmapovania ich sociálnej situácie, 
ako aj vytvorenie databázy kontaktov na domových dôverníkov v bytových domoch, čo 
vytvorilo priestor pre spoluprácu pri vyhľadávaní občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Na 
základe rozhodnutia starostu mestskej časti v rámci Inšpekcie verejného poriadku boli tiež 
zriadené 24-hodinové hliadky, ktoré mali za úlohu okrem prevencie nežiaducich javov aj 
kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení. Členka komisie MUDr. Elena Harmaňošová 
sa opýtala, či miestny úrad hľadal terénneho sociálneho pracovníka. Tajomníčka komisie 
informovala, že terénne sociálne služby boli v tomto období realizované s už existujúcimi 
personálnymi kapacitami, ale vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na sociálneho 



pracovníka sú v budúcnosti odôvodnené vzhľadom na rastúce rozvojové územia mestskej časti. 
Člen komisie Mgr. Martin Benkovič upozornil na rastúci problém s mládežou, ktorá sa združuje 
a ruší nočný kľud.  
 
Uznesenie komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí žiada MÚ, aby opätovne oslovil 
OZ Mládež ulice ohľadom nadviazania spolupráce.  
 
prítomní: 6    za : 6   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Členovia komisie diskutovali aj o možnosti vytvorenia priestoru (klubovne) pre mládež, kde by 
sa mohla schádzať a ako možnosť navrhli budovu bývalých tlačiarní (Comprint) na Borinskej 
ulici. 
 
 
B. Spolupráca s občianskymi združeniami v oblasti sociálnej práce 
 
Tajomníčka komisie informovala o stretnutiach s OZ, ktoré sa uskutočnili ešte začiatkom roka 
2020. Jednalo sa o OZ Mládež ulice, ktoré nám v tom čase nevedelo prisľúbiť systematickú 
podporu z dôvodu nedostatku ľudských zdrojov a o organizáciu DePaul Slovensko, s ktorou bola 
dohodnutá spolupráca v oblasti riešenia problému neprispôsobivých konzumentov alkoholu na 
verejných priestranstvách a v odľahlejších lokalitách na skúšobné obdobie 6 mesiacov od apríla 
do októbra, keďže terén je najlepšie začať mapovať práve na jar. Z dôvodu vypuknutia pandémie 
a vyhlásenia núdzového stavu však táto aktivita nebola zrealizovaná a s jej uskutočnením sa 
aktuálne počíta v roku 2021.   
 
 
C. Bytová politika mestskej časti 
 
Tajomníčka komisie informovala, že stretnutia s vybranými nájomcami sa uskutočnia v priebehu 
budúceho týždňa a že z právneho stanoviska prezentovanom ešte na decembrovom zasadnutí 
komisie vyplýva, že MZ môže uznesením dať starostovi MČ súhlas, aby vyčlenil vybrané byty 
zverené do správy MČ Lamač do tzv. projektov bývania mestskej časti (v MČ Lamač sú to 
pohotovostné a sociálne byty), ktorých súčasťou je štatút, ktorý definuje cieľovú skupinu, dobu 
nájmu ako aj kritériá výberu nájomcov. Ako služobné môžu byť vyčlenené len byty v budovách, 
ktoré vlastní mestská časť, t.č. sa jedná o byty v budovách základnej a materskej školy na 
Malokarpatskom námestí  č. 1 a 6, v budove na Borinskej ulici č. 23 a o byty v nadstavbe na 
Heyrovského ulici č. 2. Na základe uvedených informácií komisia požiadala na budúce 
zasadnutie predložiť aktuálny tabuľkový prehľad nájomcov bytov v budove na Heyrovského 2 
spolu s aktuálnymi výškami nájomného a zálohových predpisov. Komisia tiež odporučila, aby po 
absolvovaných osobných stretnutiach s vybranými nájomcami na Studenohorskej ulici 
v odôvodnených prípadoch neboli predĺžené nájomné zmluvy a byty boli vyčlenené do projektu 
bývania a slúžili ďalej ako sociálne byty. 
 
 
D. Kamerový systém v Lamači 
 
Kamerový systém mestskej časti Lamač bol minulý rok rozšírený o 4 ks kamier, z toho 3 Ks na 
Malokarpatskom nám. (za MÚ parkovisko - statická, ZS Lamač smer námestie - otočná a Dom 
služieb smer parkovisko – statická) a 1 Ks na Bakošovej  ul. – statická. Všetky kamery sú na 
svojom mieste a sú funkčné. Miestny úrad v najbližšej dobe plánuje ročnú revíziu kamier, ktoré 
boli inštalované v prvej fáze rozšírenia kamerového systému a to kamier na VČA, ul. Na barine 
5, ul. Vrančovičova, ZŠ Malokarpatské námestie, ul. Bakošova 42-44, ul. Studenohorská 13-15, 



ul. Studenohorská 49-51, ul. Studenohorská 81-83 a ul. Heyrovského 12. Po vykonanej revízií 
pristúpi k odstráneniu prípadných nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.  
Miestny úrad zároveň monitoruje výzvy Ministerstva vnútra SR ohľadne prevencie kriminality, 
kde by sme sa radi opätovne prihlásili s ďalšou žiadosťou o rozšírenie prípadne zmodernizovanie 
súčasného kamerového systému.  
 
 
K bodu 3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
 
Komisia prerokovala 3 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v mesiaci august 2020.  
 
Stanovisko komisie: 
 
A. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
dvom žiadateľom príspevky v celkovej sume 400,- Eur 
 
B. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí v prípade tretieho žiadateľa 
odporúča Referátu sociálnych vecí kontaktovať obec, kde sa žiadateľ reálne zdržiava za 
účelom preverenia jeho rodinnej a sociálnej situácie. 
 
prítomní: 6    za : 6   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 4.) Rôzne 
 
Príprava na začiatok školského roka 2020/2021. 
Členom komisie bola predložená informatívna správa o organizačnom zabezpečení školského 
roka v zmysle prijatých protipandemických opatrení. Komisia vzala informácie na vedomie. 
 
V rámci tohto bodu komisia diskutovala na tému podávania podnetov od občanov týkajúcich sa 
porušovania verejného poriadku, prípadne poškodenia verejného majetku.  
 
V zmysle uvedeného komisia navrhla, aby miestny úrad propagoval spôsoby podávania 
podnetov a zverejnil ich viditeľne na webovej stránke mestskej časti ako aj na Facebooku 
MČ Lamač. Komisia tiež odporučila, aby vedenie mestskej časti rokovalo s Mestskou 
políciou ohľadom zintenzívnenia hliadok mestskej polície v Lamači. 
 
Komisia na záver požiadala, aby na jej budúce zasadnutie miestny úrad pripravil vyjadrenia 
k nasledovným bodom: 
 

1. Vyjadrenie starostu, aké konkrétne kroky podnikol na zabezpečenie pravidelného 
hliadkovania Mestskej polície v Lamači. 

2. Správa o činnosti Inšpekcie verejného poriadku a náplň práce, resp. kompetencie jej 
referenta 

3. Postoj starostu k vytvoreniu komunitného centra a ktoré priestory by prichádzali do 
úvahy (bývalá budova Komprint, resp. spomínala sa budova starej fary – možnosť 
prenájmu od cirkvi). Existujú momentálne grantové výzvy, cez ktoré by sa dala 
rekonštrukcia priestorov financovať? Resp. o akom ďalšom využití budovy Komprintu sa 
uvažuje. 

4. Výsledok rokovaní s nájomcami 3 bytov (ktoré prichádzajú v budúcnosti do úvahy ako 
sociálne byty). 

 
 



 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 
 
1. Odpovedať žiadateľom o JFP   
2. Opätovne osloviť OZ Mládež ulice ohľadom spolupráce 
4. Sledovať výzvy MVSR a požiadať o dotáciu na nové bezpečnostné kamery. 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.  
                                                                       predseda komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 7.9.2020 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


