
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 10 

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

zo dňa 18.01.2022 
 
 
 
Prítomní: Mgr. Stanislav Babic PhD., Ing. Veronika Hagovská, Mária Jakúbková, MUDr. Elena 
Harmaňošová, Mária Vidošovičová, Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Marta Janyšková 
 
Ospravedlnení:  Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Dagmar Vatolíková 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 (závery zo zasadnutia 

MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 
3.) Bezpečnosť a verejný poriadok: kamerový systém, informácie o činnosti IVP 
4.) Bytový fond mestskej časti Bratislava-Lamač:  nájomcovia, platnosť zmlúv 
5.) Finančná pomoc obyvateľom: 

A. Informácie o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov   
   B. Informácie o poskytovaní jednorazového finančného príspevku v núdzi 
  C. Informácie o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

6.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi  
7.) Rôzne: 

1. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2021 
2. Plán činnosti komisie na rok 2022 
3. Výzva starostu smerom k odborným komisiám na predkladanie návrhov k téme možných 

úspor resp. navýšenia príjmov mestskej časti Bratislava-Lamač 
8.) Záver 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predseda komisie Mgr. Stanislav Babic PhD. privítal  prítomných členov komisie a otvoril 
zasadnutie. 
 
 
K bodu 2.) Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač pre rok 2022 (závery zo 
zasadnutia MZ MČ BA dňa 21.12.2021) 
 
Členom komisie bol predložený schválený rozpočet na rok 2022. Predseda komisie informoval 
prítomných o jednotlivých položkách rozpočtu so zameraním sa na program 7 - Bezpečnosť a 
program 9 – Sociálne služby. Komisia vzala informácie na vedomie. 
 
 
K bodu 3.) Bezpečnosť a verejný poriadok: kamerový systém, informácie o činnosti IVP 
 
Komisia vzala na vedomie informatívnu správu z oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. 
Informatívna správa obsahovala aktuálne informácie o umiestnení, funkčnosti a typoch kamier na 
území mestskej časti Lamač ako aj plánované lokality na rozšírenie kamerového systému. 
Tajomníčka komisie informovala, že po vyhlásení výzvy MV SR sa do nej mestská časť zapojí za 
účelom získania finančných prostriedkov na zakúpenie a inštaláciu ďalších bezpečnostných 
kamier. Súčasťou informatívnej správy boli aj informácie o činnosti Inšpekcie verejného poriadku 
Lamač, ktorej hlavnou úlohou je monitoring územia a prijímanie opatrení v prípade porušovania 
zákona, nariadení alebo zistenia rizikových situácií. V rámci výkonu hliadky IVP aktívne 



spolupracuje s hliadkami mestskej polície, hliadkami obvodného oddelenia PZ 
a s pohotovostnými motorizovanými jednotkami. Na základe podnetov občanov boli posilnené 
obchôdzky aj vo večerných hodinách.  
 
 
K bodu 4.) Bytový fond mestskej časti Bratislava-Lamač:  nájomcovia, platnosť zmlúv 
 
Členom komisie bol predložený aktuálny tabuľkový prehľad o obecných nájomných bytoch 
mestskej časti. Tajomníčka komisie informovala aj o nájomných zmluvách, ktoré budú v blízkej 
dobe končiť. Nájomcovia v sociálnych bytoch, ktorým končí zmluva, budú vyzvaní, aby 
zdokladovali, či aj naďalej spĺňajú podmienky pridelenia sociálneho bytu v zmysle platného 
Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač. 
 
 
K bodu 5.) Finančná pomoc obyvateľom 
 
Komisia vzala na vedomie informácie o poskytovaní finančnej pomoci obyvateľom mestskej časti. 
Tajomníčka komisie informovala, že v roku 2021 požiadalo o príspevok na stravovanie 
dôchodcov 104 osôb, o jednorazový finančný príspevok v núdzi 14 osôb a o finančný príspevok 
pri narodení dieťaťa 36 osôb. V rozpočte na rok 2022 sú schválené finančné prostriedky na 
stravovanie dôchodcov v sume 19 000 Eur, na JFP v núdzi v sume 3 000 Eur a na FP pri 
narodení dieťaťa bola schválená suma 2 500 Eur. 
 
K bodu 6.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi  
 
Komisia prerokovala 3 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané v 
decembri 2021  
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
trom žiadateľom príspevky v celkovej sume 518,06 Eur 
 
prítomní: 7    za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 7.) Rôzne 
 
Tajomníčka komisie informovala, že v roku 2021 sa uskutočnilo jedno on-line zasadnutie a štyri 
krát bola komisia požiadaná o stanoviská „per rollam“. Komisia v roku 2021 prerokovávala okrem 
žiadostí o jednorazové finančné príspevky v núdzi aj predlžovania nájmov v obecných bytoch, 
žiadosti o dotácie na rok 2021,  Akčný plán PHSR mestskej časti Bratislava-Lamač na rok 2021, 
návrh dodatku Štatútu Hl. mesta SR Bratislavy (sociálna oblasť) a predĺženie platnosti 
Komunitného plánu MČ Lamač (do doby schválenia nového KPSS v súlade s pripravovaným 
KPSS Hl. mesta Bratislavy, ktorý bude dokumentom celomestského charakteru). 
Podpredsedníčka komisie zároveň požiadala, aby boli zverejnené jednotlivé zasadnutia komisie 
so stručným obsahom hlasovania aj keď sa uskutočnili formou „per rollam“. 
 
Komisia sa v roku 2022 plánuje zamerať okrem zvýšenia bezpečnosti aj na riešenie a prevenciu 
sociálno-patologických javov na území mestskej časti. Navrhuje opätovne osloviť organizáciu 
Mládež ulice s možnosťou nepriamej spolupráce v rámci dotácií poskytovaných mestskou časťou, 
prípadne nadviazať spoluprácu s Hl. mestom (centrá pre mládež, mestský terénny tím). 
V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou starej pošty a požiarnej zbrojnice sa komisia zasadzuje 
za vytvorenie nového Komunitného centra pre všetky vekové kategórie, kde by vznikol priestor aj 
pre činnosť organizácií poskytujúcimi sociálnu pomoc a prevenciu sociálno-patologických javov. 
 
Členka komisie Mgr. Monika Dobrovodská upozornila na problematiku starých a chátrajúcich 
budov na území MČ Lamač. V súvislosti s bezpečnosťou sa jedná najmä o bývalú tepláreň na 
hornej časti Studenohorskej ulice. Komisia následne zaujala k tejto veci stanovisko: 



Komisia žiada promptne riešiť rozpadávajúcu sa tepláreň na Studenohorskej ulici 
všetkými prostriedkami, ktoré platná legislatíva umožňuje. 
 
K bodu 8.) Záver 
 
Predseda komisie poďakoval všetkým prítomným členom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 

1. Odpovedať žiadateľom o JFP v núdzi 
2. Komunikovať s Hl.mestom ohľadom spolupráce v oblasti prevencie sociálno-patologických 

javov 
3. Predložiť do MZ návrh predĺženie nájomnej zmluvy na sociálny byt v prípade splnenia 

podmienok v zmysle Štatútu 
 
 
 
 
         Mgr. Stanislav Babic PhD. v. r.  
                                                                       predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, dňa 21.01.2022 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                
 
  


