
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 12 

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

zo dňa 07.06.2022 
 
 
 
Prítomní: Ing. Veronika Hagovská, Mária Jakúbková,  Mária Vidošovičová  
 
Ospravedlnení:  Mgr. Stanislav Babic PhD., MUDr. Elena Harmaňošová, Mgr. Marta Janyšková, 
Mgr. Dagmar Vatolíková, Mgr. Monika Dobrovodská, Mgr. Martin Benkovič           
 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie 
2.) Rozpracované témy a úlohy z predchádzajúcich zasadnutí komisie 
3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi  
4.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu v obecných bytoch 
5.) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 – priame dotácie 
6.) Rôzne 
7.) Záver 
 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Podpredsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská ospravedlnila neprítomnosť predsedu komisie 
Mgr. Stanislava Babica PhD. a otvorila zasadnutie. Tajomníčka komisie informovala, že 
vzhľadom na nízky počet prítomných členov nie je komisia uznášaniaschopná, ale v zmysle Čl. IX 
Rokovacieho poriadku je komisia spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia 
zúčastní aj menej ako jedna polovica členov komisie. 
 
 
K bodu 2.) Rozpracované témy a úlohy 
 
Tajomníčka komisie informovala, že nemá žiadne nové informácie ohľadom výzvy MV SR na 
rozšírenie kamerového systému. Vo veci rozpadávajúcej sa teplárne na Studenohorskej ulici 
komisia odporúča, aby bol z dôvodu bezpečnosti odstránený neporiadok v jej okolí (opadaná 
omietka). Komisia tiež opakovane odporúča vybudovanie verejnej toalety v okolí 
Malokarpatského námestia, čím by sa predišlo znečisťovaniu okolia. 
 
 
K bodu 3.) Prerokovanie žiadostí o jednorazový finančný príspevok v núdzi 
 
Komisia prerokovala 4 žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku podané 
v mesiacoch máj a jún 2022  
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí odporúča starostovi priznať 
trom žiadateľom príspevky v celkovej sume 816,12 Eur 
 
prítomní: 3    za : 3   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
 
 



K bodu 4.) Prerokovanie žiadostí o predĺženie nájmu v obecných bytoch 
 
Komisia prerokovala jednu žiadosť o predĺženie nájmu v obecnom byte. Tajomníčka komisie 
informovala, že obecný nájomný byt na Borinskej ulici je vo veľmi zlom technickom stave, v byte 
zateká, opadáva omietka a bude potrebné riešiť aj elektroinštaláciu, ktorá je život ohrozujúca. 
Informovala tiež, že v domácnosti nájomníčky bolo vykonané sociálne šetrenie, počas ktorého 
bolo zistené, že táto spĺňa podmienky na sociálne bývanie. Ako riešenie tejto situácie sa javí 
možnosť presťahovania nájomníčky do zrekonštruovaného a bezpečného sociálneho bytu. Tiež 
vzhľadom na skutočnosť, že byt na Borinskej ulici sa nachádza v budove pre školstvo a výskum a 
je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti, po rekonštrukcii by mohol byť vhodným objektom pre 
nový služobný byt.  
 
Komisia následne odporučila zistiť právne možnosti riešenia tejto situácie s ohľadom na 
prevenciu straty bývania dotknutej nájomníčky. Následne komisia vyjadrí konečné stanovisko na 
svojom mimoriadnom zasadnutí, prípadne „per rollam“. 
 
 
K bodu 5.) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 – priame dotácie 
 
Členom komisie bol predložený prehľad žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022. Komisia po 
prerokovaní odporúča rozdeliť finančné prostriedky žiadateľom nasledovne: 
 
FK Lamač – 20 000,- Eur 
Hojta – 600,- Eur 
OZ Rybička – 500,- Eur 
DSS Rozsutec – 585,- Eur 
Miestna organizácia JDS Bratislava-Lamač – 815,- Eur 
Športový klub ARGO – 500,- Eur len v prípade, ak sú členmi aj Lamačania 
Kuko 3club – 0,- Eur 
Atletika JOJO Lamač – 2 650,- Eur 
Sportinstitute – 0,- Eur 
Bentim – 700,- Eur 
 
Lamač v pohybe – po doložení žiadosti odporúča komisia poskytnúť dotáciu 2 650,- Eur. 
 
K bodu 6.) Rôzne  
 
V rámci tohto bodu tajomníčka komisie informovala, že 2.6.2022 sa uskutočnilo stretnutie na 
Magistráte, ktorého obsahom bola prezentácia o pripravovaných reformách v sociálnej oblasti 
a o čerpaní finančných prostriedkov v súlade s Plánom obnovy a odolnosti. Informovala tiež, že 
vzhľadom na rozsah prezentácie už nebol priestor na otvorenie iných tém týkajúcich sa sociálnej 
oblasti, konkrétne nadviazanie spolupráce s mestským terénnym tímom, ktorý by podchytil 
vznikajúce sociálno-patologické javy na území Lamača.  
 
Informovala tiež, že v poslednom období vzrastajú požiadavky občanov na poskytovanie 
sociálnych služieb, najmä domácej opatrovateľskej služby. Na druhej strane však záujem 
o profesiu opatrovateľky rapídne klesá, nie len vzhľadom na náročnosť tejto práce, ale aj na jej 
nízke finančné ohodnotenie. Komisia následne odporučila, aby pri príprave budúcoročného 
rozpočtu boli tieto skutočnosti zohľadnené a aby boli finančné prostriedky na poskytovanie 
sociálnej starostlivosti a na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb primerane navýšené. 
Cieľom navýšenia je uspokojiť neustále sa zvyšujúci dopyt po sociálnych službách a zabrániť 
nedostatku odborného personálu. 
 
 
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 na poskytnutie finančných dotácií na rok 2022 
3. Pri príprave rozpočtu na rok 2023 navýšiť fin. prostriedky na sociálnu starostlivosť 
4. Zabezpečiť vyčistenie okolia rozpadávajúcej sa kotolne na Studenohorskej ulici 
5. Riešiť problém chýbajúcej verejnej toalety v MČ Lamač 

 
 
 
 
 
 
         Ing. Veronika Hagovská v. r.  
                                                                  podpredsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 14.06.2022 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                 


