
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 9 

 
z on-line zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 28.09.2021 
 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Dagmar Vatolíková, Mária 
Jakúbková, MUDr. Elena Harmaňošová, Mária Vidošovičová  
 
Ospravedlnení:  Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Marta Janyšková 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov: 

A. Zuzana Macháčková, 1-izbový byt č. 6, ul. Heyrovského 2, Bratislava 
B. Jana Sokolová a Martin Hodosi, 2-izbový byt č. 4, ul. Heyrovského 2, Bratislava 
C. Beáta Mašková, 2-izbový sociálny byt č. 1, ul. Studenohorská 16, Bratislava 

3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový FP v núdzi 
4.) Rozpočtový harmonogram MČ BA-Lamač k zostaveniu rozpočtu na roky 2022-2024 a priority 

odborných komisií s dopadom na rozpočet 
5.) Rôzne: 

1. Informácia z on-line stretnutia sekcie sociálnych vecí Hl. mesta Bratislavy so zástupcami 
sociálnych oddelení mestských častí 

2. Informácia o akčnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Lamač 
6.) Záver 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal  prítomných členov komisie a otvoril 
zasadnutie. Tajomníčka komisie p. Tamara Filadelfiová informovala, že členka komisie Mgr. 
Marta Janyšková sa z technických príčin nemôže pripojiť, ale počas osobného stretnutia predniesla 
tajomníčke komisie svoje návrhy. 
 
 
K bodu 2.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov 
 
Členom komisie boli predložené 3 žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov, 
pričom v prvých dvoch prípadoch sa jedná o obecné nájomné byty v nadstavbe na ulici 
Heyrovského 2, v treťom prípade sa jedná o obecný sociálny byt na Studenohorskej ulici č. 16. 
Komisia prerokovala podané žiadosti, pričom v prípade obecných nájomných bytov na 
Heyrovského ulici brala do úvahy aj svoje predchádzajúce stanovisko, v ktorom na základe 
žiadosti podanej nájomcami odporučila zosúladenie doby trvania nájomných vzťahov u všetkých 
nájomcov. V prípade obecného sociálneho bytu komisia brala pri svojom odporúčaní do úvahy 
najmä súčasnú zlú finančnú situáciu žiadateľky ako aj skutočnosť, že sa jedná o rodinu 
s nezaopatreným plnoletým dieťaťom. Zároveň odporučila, aby miestny úrad pomohol žiadateľke 
pri riešení jej nepriaznivej situácie poskytnutím prípadne zabezpečením právneho poradenstva 
v oblasti riešenia finančných problémov ako aj sociálneho poradenstva v oblasti prevencie straty 
bývania. 



 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu: 

 
A. Predĺžiť nájom obecného bytu č. 6 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na 

Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej 
výmere 41,80 m² žiadateľke Zuzane Macháčkovej do 31.10.2023. 

B. Predĺžiť nájom obecného bytu č. 4 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove na 
Heyrovského ulici č. 2, súp. č. 2046, parc. č. 547, k. ú. Lamač, LV č. 3866 o celkovej 
výmere 55,50 m² žiadateľom Jane Sokolovej a Martinovi Hodosimu do 31.10.2023. 

C. Predĺžiť nájom obecného sociálneho bytu č. 1 nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici 
Studenohorská č. 16, súp. č. 2072, parc. č. 472, k. ú. Lamač, LV č. 2170 o celkovej výmere 
56,3 m² žiadateľke Beáte Maškovej o jeden rok, t.j. do 31.10.2022.  

 
prítomní: 5    za : 5   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
K bodu 3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazové finančné príspevky 
 
Komisia prerokovala 2 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v mesiaci august a september 2021.  
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
dvom žiadateľom príspevky v celkovej sume 480,- Eur 
 
prítomní: 5    za : 5   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 4.) Rozpočtový harmonogram MČ BA-Lamač k zostaveniu rozpočtu na roky 2022 – 
2024 a priority odborných komisií s dopadom na rozpočet 
 
Členom komisie bol predložený materiál Rozpočtový harmonogram mestskej časti Bratislava-
Lamač pre rok 2021-2022, ktorým starosta mestskej časti stanovil pracovný proces finančného 
plánu mestskej časti v roku 2021 a 2022, ako aj zodpovednosť a termíny jednotlivých úkonov. 
Predseda komisie vyzval  prítomných, aby identifikovali priority týkajúce sa sociálnej oblasti, 
ktoré bude potrebné zahrnúť do rozpočtu a prípadné návrhy zaslali e-mailom tajomníčke komisie. 
Podpredsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská pripomenula ideu vybudovania komunitného 
centra v Lamači. Členka komisie MUDr. Elena Harmaňošová otvorila tému terénneho sociálneho 
pracovníka, ktorý bude monitorovať sociálno-patologické javy a následne pracovať s cieľovými 
skupinami obyvateľov (konzumenti alkoholu na verejných priestranstvách, mládež). Tajomníčka 
komisie informovala, že napriek snahe sa nepodarilo v tejto veci nadviazať úspešnú spoluprácu 
s tretím sektorom. Riešením by však mohla byť spolupráca s hlavným mestom Bratislava, ktoré 
disponuje terénnym tímom sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s vyššie uvedenými cieľovými 
skupinami na území celého mesta. 
 
 
 
 



K bodu 5.) Rôzne 
 
Informácia z on-line stretnutia sekcie sociálnych vecí Hl. mesta Bratislavy so zástupcami 
sociálnych oddelení mestských častí 
 
Tajomníčka komisie informovala, že v stredu 22.9.2021 sa uskutočnilo on-line stretnutie 
sociálnych oddelení mestských častí a hlavného mesta. Následne informovala prítomných o  
aktualitách z hlavného mesta týkajúce sa seniorov a znevýhodnených skupín, oblasti 
bezdomovectva a dostupného bývania, o očkovacej kampani, informácie o procese schvaľovania 
Štatútu hl. mesta a procese tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb hl. mesta. Informovala 
tiež o novovzniknutom Oddelení prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny v rámci 
Sekcie sociálnych vecí hlavného mesta a  prezentácii v oblasti drogovej politiky hl. mesta a práci 
s ohrozenou mládežou.  
 
Informácia o akčnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Lamač 
(PHSR) 
 
Tajomníčka komisie informovala, že PHSR na roky 2010-2020 bol uznesením miestneho 
zastupiteľstva aktualizovaný a bola predĺžená jeho platnosť do 30.6.2022. Po uvedenom dátume 
by mal byť schválený nový dokument PHSR, ktorý vypracuje hlavné mesto v spolupráci so 
všetkými jej mestskými časťami. Nový PHSR sa tak stane jediným celomestským dokumentom. 
 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 

1. Pripraviť do MZ žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv obecných bytov 
2. Poskytnúť sociálne a právne poradenstvo žiadateľke v sociálnom byte  
3. Odpovedať žiadateľom o JFP v núdzi 
4. Nadviazať spoluprácu s terénnym tímom hlavného mesta 

 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.  
                                                                       predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, dňa 1.10.2021 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


