
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 11 

 
zo zasadnutia komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí  

zo dňa 22.03.2022 
 
 
 
Prítomní: Ing. Veronika Hagovská, Mária Jakúbková, MUDr. Elena Harmaňošová, Mária 
Vidošovičová, Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. Martin Benkovič,           
Mgr. Dagmar Vatolíková 
 
Ospravedlnení:  Mgr. Stanislav Babic PhD. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi  
4.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu v obecných bytoch 
5.) Pomoc Ukrajine: 

a)  Informácie o aktivitách mestskej časti  
b)  Návrh dodatku č. 2 Zásad poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 

(mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej 
republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny) 

6.) Rôzne 
7.) Záver 
 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Podpredsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská na úvod ospravedlnila neprítomnosť predsedu 
komisie Mgr. Stanislava Babica PhD. z dôvodu choroby, privítala prednostku MÚ Mgr. Michaelu 
Kövári Mrázovú, prítomných členov komisie a otvorila zasadnutie. 
 
 
K bodu 2.) Rozpracované témy a úlohy 
 
Tajomníčka komisie informovala, že mestská časť zatiaľ neeviduje vyhlásenie výzvy MV SR na 
rozšírenie kamerového systému. Informovala tiež, že v mesiacoch január a február Referát 
sociálnych vecí zápasil s masívnymi personálnymi výpadkami, následne po vypuknutí vojnového 
konfliktu na Ukrajine nebol priestor na komunikáciu s Hl. mestom Bratislavou ohľadom 
nadviazania spolupráce v oblasti prevencie sociálno-patologických javov v Lamači. Vo veci 
rozpadávajúcej sa teplárne na Studenohorskej ulici prebieha komunikácia s Hl. mestom 
Bratislavou ohľadom zosúladenia ich podmienok s verejnou súťažou, ktorá prebehla ešte v roku 
2016. Na mieste teplárne je plánované vybudovanie parkovacieho domu. 
 
 
K bodu 3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi 
 
Komisia prerokovala 3 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v  období január až marec 2022  
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
trom žiadateľom príspevky v celkovej sume 654,18 Eur 



 
prítomní: 8    za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 4.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu v obecných bytoch 
 
Komisia prerokovala žiadosti p. Ivety Bilčíkovej a p. Miroslavy Babošovej o predĺženie nájmu 
v obecných sociálnych bytoch. Pri svojom odporúčaní brala komisia do úvahy aktuálnu sociálnu, 
rodinnú a bytovú situáciu obidvoch žiadateliek ako aj  splnenie podmienok v zmysle platného 
Štatútu pohotovostných a sociálnych bytov v mestskej časti Bratislava-Lamač. 
 
Stanovisko komisie: 
 
A. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu predĺžiť nájomnú zmluvu obecného sociálneho bytu č. 8 na 
Studenohorskej ulici č. 61  žiadateľke p. Ivete Bilčíkovej o 2 roky, t.j. do 30.06.2024 

 
prítomní: 8    za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
B. Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu predĺžiť nájomnú zmluvu obecného sociálneho bytu č. 14 na 
Studenohorskej ulici č. 11  žiadateľke p. Miroslave Babošovej o 2 roky, t.j. do 
30.06.2024 

 
prítomní: 8    za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 5.) Pomoc Ukrajine 
 
A. Informácie o aktivitách mestskej časti 

 
Prednostka MÚ informovala členov komisie, že mestská časť reagovala na vzniknutú mimoriadnu 
situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vytvorením kontaktného miesta v Centre 
sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska, kam môžu obyvatelia prinášať 
humanitárnu pomoc v pondelky, stredy a piatky v čase od 13:00 do 18:00 hodiny. V OC Bory 
vzniklo logistické centrum pre obvod Bratislava 4, kde sa humanitárna pomoc z jednotlivých 
kontaktných miest sústreďuje, triedi a označuje a následne sa odváža na SK-UA hranicu, kde 
časť pomoci ostáva a časť putuje ďalej do Ukrajiny. Mestská časť tiež pripravila informačný 
manuál pre odídencov v ukrajinskom jazyku, ktorý je distribuovaný prostredníctvom Klientskeho 
centra Lamač ako aj v ubytovni Siesta, kde je ubytovaná väčšina Ukrajincov. Bola tiež 
nadviazaná komunikácia a spolupráca s Dopravným podnikom Bratislava ako aj s vedením 
ubytovne. V budove MŠ na Heyrovského 4 vznikol 1 izbový služobný byt, ktorý v súčasnosti slúži 
ako pohotovostný a v súčasnosti sú v ňom ubytované 3 dospelé osoby a 3 deti. Prednostka MÚ 
ďalej informovala, že mestská časť pomáha prichádzajúcim utečencom, ktorými sú najmä ženy 
s deťmi pri vybavovaní opatrovníctva, pomoci v hmotnej núdzi, ako aj so zdravotnou 
starostlivosťou a umiestnením detí do školských a predškolských zariadení, mestská časť 
komunikuje aj Odborom školstva OÚ. V prípade záujmu obyvateľov o výkon dobrovoľníctva, 
vznikla na miestnom úrade centrálna evidencia dobrovoľníkov. Všetky informácie sú pravidelne 
aktualizované a sú dostupné na webovej stránke MČ Lamač v sekcii Pomoc Ukrajine. V prípade 
poskytnutia ubytovania pre odídencov z Ukrajiny, je potrebné ich čo najskôr nasmerovať na MÚ. 
Tam následne prebehne základná registrácia za účelom identifikácie a následného riešenia ich 
potrieb. Potrebné informácie v tejto veci budú tiež komunikované v najbližšom čísle mesačníka 
Lamačan. 
 
B. Návrh dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci 

 
Členom komisie bol predložený návrh dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci 
osobitnej skupine obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej 
len „zásady“). Predložený návrh zavádza nový druh príspevku – finančný príspevok na riešenie 
krízovej situácie. Príspevok má v prvom rade slúžiť na preklenutie obdobia bez finančného príjmu 



a to najmä pre rodiny s deťmi navštevujúcimi školské a predškolské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti. Hlavným dôvodom je, že medzi podaním žiadosti o dávku v hmotnej 
núdzi na ÚPSVaR a jej reálnym vyplatením môže uplynúť obdobie aj dvoch mesiacov. Počas 
toho obdobia môže mestská časť promptne pomôcť týmto rodinám formou príspevku na 
zaplatenie obedov v školských jedálňach, na úhradu poplatkov za školský klub detí, prípadne na 
zakúpenie nevyhnutných životných a zdravotníckych potrieb. Tajomníčka komisie informovala, že 
maximálna výška príspevku bude 100 € pre jednu osobu a 50 € pre ďalšiu osobu v spoločnej 
domácnosti. Príspevok má charakter opakovanej dávky a bude poskytovaný po dobu trvania 
hmotnej núdze žiadateľa. Výška, účel, ako aj doba poskytovania príspevku bude uvedená 
v rozhodnutí o priznaní príspevku individuálne každému žiadateľovi. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí vzala na vedomie návrh 
dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci osobitnej skupine obyvateľov 
s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Lamač bez pripomienok. 
 
prítomní: 8    za : 8   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 6.) Rôzne  
 
Členka komisie Mgr. Marta Janyšková upozornila na problém chýbajúcej verejnej toalety, najmä 
počas akcií vo voľnočasovom areáli, kedy účastníci hľadajú pre tento účel nie vhodné miesta. 
Absenciu verejnej toalety pociťovali aj seniorky prichádzajúce na nákupy zo starého Lamača 
najmä počas obdobia, keď boli pre pandémiu zatvorené stravovacie prevádzky. Komisia 
následne odporučila MÚ, aby hľadal riešenie problému či už vybudovaním verejných toaliet, 
prípadne prenájmom „suchého WC“. 
 
 
K bodu 7.) Záver 
 
Podpredsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným členom za účasť a ukončila 
zasadnutie. 
 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 

1. Odpovedať žiadateľom o JFP v núdzi 
2. Predložiť do MZ návrh predĺženie nájomných zmlúv sociálnych bytov v zmysle 

odporúčania komisie 
3. Predložiť do MZ návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania finančnej pomoci 
4. Riešiť problém chýbajúcej verejnej toalety v MČ Lamač 

 
 
 
 
 
 
         Ing. Veronika Hagovská v. r.  
                                                                  podpredsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 24.03.2022 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                 


