
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 13 

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

zo dňa 06.09.2022 
 
 
 
Prítomní: Ing. Veronika Hagovská, Mária Jakúbková, Mgr. Marta Janyšková, MUDr. Elena 
Harmaňošová, Mgr. Dagmar Vatolíková, Mária Vidošovičová 
 
Ospravedlnení:  Mgr. Stanislav Babic PhD., Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Martin Benkovič 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi  
3.) Bytová politika mestskej časti (predlžovanie nájmov, nájomné zmluvy, hodnotiace kritériá 

žiadateľov o byt a pod.) 
4.) Vyhodnotenie činnosti a odporúčania komisie do ďalšieho volebného obdobia 
5.) Rôzne 
6.) Záver 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Podpredsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská ospravedlnila neprítomnosť predsedu komisie 
Mgr. Stanislava Babica PhD. a otvorila zasadnutie.  
 
 
K bodu 2.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi 
 
Komisia prerokovala 1 žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podanú 
v mesiaci júl 2022. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
žiadateľovi príspevok v sume 234,42 Eur 
 
prítomní: 6    za : 6   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Komisia sa zároveň dohodla, že vzhľadom na októbrové komunálne voľby a s tým súvisiace 
vymenovanie nových komisií budú nové žiadosti prerokované v rámci Referátu sociálnych vecí, 
v období pred ukončením činnosti komisie aj v spolupráci s podpredsedníčkou komisie. 
 
K bodu 3.) Bytová politika mestskej časti 
 
Komisia diskutovala na tému predlžovania nájomných zmlúv v obecných bytoch, kde bude 
v budúcnosti potrebné brať ohľad aj na sociálnu a bytovú situáciu čakateľov zaradených 
v zozname žiadateľov o byty, na tému vytvorenia jednotných kritérií hodnotenia žiadateľov o byty, 
ktoré by však mali byť jednotné pre všetky byty vo vlastníctve Hl. mesta zverené do správy 
mestských častí. Tajomníčka komisie informovala, že Hl. mesto vypracovalo analýzu obecného 
nájomného bývania v Bratislave, na ktorej sa podieľala aj MČ Lamač. Analýza by mohla byť 
podkladom pre zmenu VZN Hl. mesta o nájme bytov. Komisia na záver odporučila vykonať 
v nasledujúcom roku opätovnú pasportizáciu obecných nájomných bytov. 
 
 



K bodu 4.) Vyhodnotenie činnosti a odporúčania komisie do ďalšieho volebného obdobia 
 
 
Komisia zhodnotila, že v rámci jej pôsobnosti bolo prerokovaných množstvo tém týkajúcich sa 
bezpečnosti aj sociálnych vecí, pričom niektoré z nich ostali rozpracované.  Na základe toho 
komisia následne odporučila do ďalšieho volebného obdobia sa venovať nasledovným témam: 

1. Bezpečnosť a verejný poriadok:  
- plánovať ďalšie rozšírenie kamerového systému v Lamači 
- zabrániť znečisťovaniu verejných priestranstiev vybudovaním verejnej toalety 

2. Prevencia sociálno-patologických javov: zintenzívniť terénnu sociálnu prácu v mestskej 
časti, nadviazaním spolupráce s Hl. mestom, prípadne s neverejným sektorom. 

3. Vytvorenie komunitného centra pre obyvateľov Lamača 
4. Poskytovanie sociálnych služieb:  

- v rámci plánovania rozpočtu navýšiť finančné prostriedky na poskytovanie 
sociálnej starostlivosti vzhľadom na rastúce požiadavky občanov ako aj vzhľadom 
na hroziaci kolaps terénnych sociálnych služieb z dôvodu nízkeho záujmu o prácu 
v týchto službách 

- aktualizovať právne predpisy a interné predpisy týkajúce sa sociálnych služieb 
5. Nájomné bývanie:  

- vykonať opätovnú pasportizáciu obecných bytov, v spolupráci s Hl. mestom 
a ostatnými mestskými časťami  

- stransparentniť a zjednotiť systém prideľovania nájomných bytov ako aj  systém 
predlžovania nájomných zmlúv, či tvorby nových projektov bývania. 

 
prítomní: 6    za : 6   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 5.) Rôzne 
 
Do tohto bodu neboli zahrnuté žiadne nové témy. 
 
K bodu 5.) Záver 
 
Podpredsedníčka komisie na záver poďakovala všetkým členom komisiu za ich prácu v komisii 
a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre Miestny úrad : 

1. Odpovedať žiadateľom o JFP v núdzi 
2. Predložiť komisii v ďalšom volebnom období odporúčania KBVPaSV 

 
 
 
 
 
 
         Ing. Veronika Hagovská v. r.  
                                                                  podpredsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 16.9.2022 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                 


