
                                                    Zápisnica 
                                                  č. 1 

 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí a komunitného rozvoja 

zo dňa 13.02.2023 
 
 
 
Prítomní: Ing. Veronika Hagovská, Mgr. Petra Mitašíková, PhD., Mgr. Martin Benkovič, Mgr. 
Monika Dobrovodská, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. Mária Šimončičová, Mgr. Dagmar Vatolíková, 
MUDr. Mária Vidošovičová, Gabriela Zacharová 
 
Ospravedlnení:  MUDr. Elena Harmaňošová 
 
Program zasadnutia: 
 
1.) Otvorenie zasadnutia a predstavenie členov komisie 
2.) Rokovací poriadok komisie 
3.) Sumarizácia rozpracovaných úloh z predchádzajúceho volebného obdobia 
4.) Náplň činnosti komisie na toto volebné obdobie, priority a rozpočet 
5.) Jednorazové finančné príspevky v núdzi (ďalej len „JFP v núdzi“):  

A. Spôsob posudzovania žiadostí o JFP v núdzi, paušálne výdavky 
B. Prerokovanie podaných žiadostí o JFP v núdzi 

6.) Bytová politika mestskej časti: 
A. Prehľad bytového fondu mestskej časti a aktualizovaný zoznam žiadateľov 

o nájom obecných bytov 
B. Hodnotiace kritériá žiadateľov o nájom bytu, zostavenie poradovníka 
C. Návrh na pridelenie voľných obecných bytov  

7.) Rôzne 
8.) Záver 
 
 
K bodu 1.) Otvorenie 
 
Predsedníčka komisie Ing. Veronika Hagovská privítala starostu MČ Igora Polakoviča, zástupcu 
starostu Ing. Matúša Harmaňoša, prednostku MÚ Mgr. Michaelu Kӧvári Mrázovú a všetkých 
prítomných členov komisie. Po úvodných príhovoroch sa členovia komisie navzájom predstavili. 
 
K bodu 2.) Rokovací poriadok 
 
Predsedníčka komisie informovala, že zloženie, spôsob rokovania a prijímanie uznesení komisie 
sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý v súčasnosti prechádza aktualizáciou. Do doby schválenia 
nového rokovacieho poriadku sa zasadnutia komisie budú primerane riadiť ustanoveniami 
rokovacieho poriadku účinného v minulom volebnom období.  
 
K bodu 3.) Sumarizácia rozpracovaných úloh 
 
Tajomníčka komisie Tamara Filadelfiová informovala, že Komisia bezpečnosti, verejného 
poriadku a sociálnych vecí na svojom poslednom zasadnutí dňa 6.9.2022 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, nadviazať spoluprácu s hlavným mestom Bratislava, 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 hlavným mestom SR Bratislavou aj ostatnými mestskými časťami 

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

 
Na základe diskusie, ktorá prebehla k vymenovaným rozpracovaným úlohám z 
predchádzajúceho volebného obdobia sa komisia jednohlasne uzniesla, že súhlasí a 
taktiež navrhuje v rozpracovaných úlohách pokračovať. Niektoré z rozpracovaných úloh 
sa spomínajú aj v ďalších bodoch tejto zápisnice. 
 
K bodu 4.) Náplň činnosti komisie, priority a rozpočet 

Tajomníčka komisie informovala, že náplňou komisie je najmä riešenie otázok bezpečnosti 
obyvateľstva, koncepčné plánovanie bezpečnostných opatrení na základe vyhodnotenia aktuálnej 
situácie; realizácia predbežnej právnej ochrany (susedské spory, riešenie sťažností smerujúcich 
voči voleným zástupcom, stanoviská k petíciám a predkladanie odporúčaní na ich riešenie 
prostredníctvom pracovných skupín komisie); prehodnotenie a tvorba aktuálneho komunitného 
plánu mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy, návrhy miestnych koncepcií rozvoja 
jednotlivých oblastí života mestskej časti; riešenie problematiky fondu obecných nájomných 
bytov; stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným 
občanom; navrhovanie opatrení v oblasti zdravotníckej a sociálnej politiky v medziach pôsobnosti 
miestnej samosprávy a tvorba koncepcie Komunitného centra v Lamači.  

Predsedníčka komisie spolu s tajomníčkou informovali aj o schválenom rozpočte mestskej časti 
na rok 2023, konkrétne o jednotlivých položkách Programu 9 Sociálne služby. Napriek tomu, že 
rozpočet na rok 2023 je nižší než v predchádzajúcom roku, podarilo sa vytvoriť priestor na 
zvýšenie príspevkov na stravovanie dôchodcov pre skupiny s najnižšími dôchodkami, ako aj na 
zvýšenie miezd terénnych opatrovateliek od 1.1.2023 tak, aby bola mestská časť v tomto smere 
konkurencieschopná na pracovnom trhu.  

Členovia komisie následne diskutovali na tému priorít v rámci pôsobnosti komisie, pričom boli 
identifikované hlavné cieľové skupiny - seniori a mládež. Komisia diskutovala na témy súvisiace 
s možnosťami trávenia voľného času mládeže, pričom aj v súvislosti s prevenciou vzniku 
sociálno-patologických javov považuje za potrebné formou nízkoprahových služieb motivovať aj 
mládež, ktorá sa nevenuje žiadnej krúžkovej činnosti. V súvislosti so seniormi komisia diskutovala 
na tému vytvorenia denného centra pre seniorov, chýbajúcich lavičiek, ako aj poskytovania 
prepravnej služby. Tajomníčka komisie informovala, že v súčasnosti seniori využívajú najmä 
príspevky na prepravu poskytované ÚPSVaR. Existuje možnosť získania dotácie na motorové 
vozidlo, tam je však nutná finančná spoluúčasť mestskej časti, ako aj personálne a finančné 
zabezpečenie poskytovanej služby, čo v tomto roku vzhľadom na rozpočet zrejme nebude 
možné, ale môže to byť témou do budúcnosti. Komisia následne navrhla, aby v mesačníku 
Lamačan bol uverejnený článok o sociálnych službách poskytovaných na území MČ či už 
samotnou mestskou časťou alebo inými subjektami. Komisia sa zhodla, že je potrebné vybudovať 
komunitné centrum prístupné viacerým cieľovým skupinám obyvateľov, kde môžu byť 
poskytované služby či už formou sociálnej práce a poradenstva alebo voľnočasových aktivít.  

Na základe predchádzajúcej diskusie sa komisia jednohlasne uzniesla na nasledovných 
prioritách: 

1. Vykonať pasportizáciu nebytových priestorov vo vlastníctve či správe mestskej časti 
Bratislava-Lamač  

2. Nájsť vhodný priestor na realizáciu komunitného centra, vytvoriť jeho koncepciu  
3. Bližšie špecifikovať cieľové skupiny sociálnej práce v Lamači 



4. Nadviazať spoluprácu s terénnym tímom hlavného mesta Bratislava či tretím sektorom 
5. Vytvoriť denné centrum pre seniorov (možnosť v rámci komunitného centra) 
6. Osadiť viac lavičiek 

Komisia zároveň odporučila publikovať v mesačníku Lamačan informatívny článok o sociálnych 
službách. 
 
K bodu 5.) Jednorazové finančné príspevky v núdzi  
 
Tajomníčka komisie informovala, že za účelom zjednodušenia posudzovania žiadostí o JFP 
v núdzi a zníženia administratívnej záťaže pre žiadateľov dokladovaním bežných výdavkov slúžia 
na účely rokovaní komisie tzv. „paušálne výdavky“. Dňa 3.5.2018 sa komisia na svojom 
zasadnutí uzniesla na paušálnych výdavkoch nasledovne: strava - 110,00 €, hygienické potreby - 
19,92 € a lieky - 16,60 € (alebo reálny mesačný výdavok, ak je vyšší). Pre určenie paušálu na 
stravu sa brala do úvahy minimálna výška stravného lístka, ktorá v tom čase činila sumu 3,60 € 
a v súčasnosti stúpla na sumu 5,10 Eur. Informovala tiež, že pri navrhovaní výšky príspevku 
komisia brala do úvahy okrem príjmových a rodinných pomerov aj skutočnosť, či je žiadateľ 
prijímateľom sociálnych služieb. Členovia komisie sa následne zhodli, že znalosť sociálnych a 
rodinných pomerov, ako aj individuálny prístup k žiadateľom, je pre posudzovanie a návrh výšky 
príspevkov veľmi dôležitý. Komisia sa následne uzniesla na nasledovnom zvýšení 
paušálnych výdavkov: strava 150 Eur, hygienické potreby 25 Eur, lieky 25 Eur. 

prítomní: 9    za : 9   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
Komisia následne prerokovala 5 žiadostí o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 
podaných v mesiacoch december 2022 až február 2023. 
 
Stanovisko komisie: 
 
Komisia sociálnych vecí a komunitného rozvoja odporúča starostovi priznať žiadateľom 
príspevky v celkovej sume 750 Eur 
 
prítomní: 9    za : 9   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 6.) Bytová politika mestskej časti 
 
Tento bod bol z dôvodu účasti verejnosti na komisii predradený za bod č. 4. Predsedníčka 
komisie udelila slovo prítomnej za verejnosť p. Andrei Šulíkovej. P. Šulíková informovala o svojej 
súčasnej a predchádzajúcej bytovej situácii. Predsedníčka komisie ju informovala, že bol 
aktualizovaný Štatút pohotovostných a sociálnych bytov platný od 1.2.2023, ktorý umožňuje vo 
výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, aby miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo 
predĺženie nájomnej zmluvy nad rámec maximálnej doby nájmu. Komisia ďalej pokračovala 
v rokovaní už s vylúčením verejnosti. 
 
Členom komisie bol predložený aktualizovaný prehľad obecného bytového fondu a miestny 
zoznam žiadateľov o nájom bytu. Tajomníčka komisie informovala, že miestne zastupiteľstvo 
vyčlenilo uvoľnený byt na Borinskej 23 na účely služobného ubytovania a v súčasnosti v ňom 
prebieha rekonštrukcia. V obecnom bytovom fonde sa nachádzajú 2 voľné byty a to 1-izbový 
obecný sociálny byt na Studenohorskej 11 a 2-izbový obecný nájomný byt na Heyrovského 2. 
V súvislosti s touto skutočnosťou komisia posúdila individuálne každého žiadateľa a 
odporučila poradie pridelenia bytov nasledovne: 

1. Jana Berešová  
2. Michaela Obernauerová 
3. Jana Benčičová 

 
 



Pri posudzovaní poradia žiadateľov brala komisia do úvahy okrem dĺžky trvania žiadosti aj ich 
aktuálne bytové pomery, výšku príjmu, ale aj to, či sa jedná o jednotlivca alebo o rodiča/rodinu s 
nezaopatrenými deťmi a počet členov domácnosti.  
 

A. Návrh na pridelenie obecného bytu na Studenohorskej 11: 
 
Komisia odporúča prideliť 1-izbový obecný sociálny byt č. 16 na Studenohorskej č. 11 
žiadateľke na 1. mieste v poradovníku p. Jane Berešovej a uzavrieť s ňou nájomnú zmluvu 
na jeden rok. 
 
 

B. Návrh na pridelenie obecného bytu na Heyrovského 2: 
 
Komisia s ohľadom na žiadateľov – osamelých rodičov s nízkym príjmom odporučila najprv 
osloviť súčasných nájomcov 1-izbového bytu, ktorými sú 4-členná rodina s nezaopatrenými deťmi 
a ponúknuť im možnosť presťahovania do 2-izbového bytu na Heyrovského 2. Nakoľko však 
v uvedenom byte sú vysoké mesačné náklady, ktoré po zvýšení cien energií presiahnu sumu 400 
Eur mesačne, v prípade odmietnutia ponuky presťahovania súčasných nájomcov komisia 
odporúča: 
prideliť 2-izbový byt č. 3 na Heyrovského č. 2 žiadateľke na 2. mieste v poradovníku 
Michaele Obernauerovej a uzavrieť s ňou nájomnú zmluvu na jeden rok. 
 
V prípade presťahovania súčasných nájomcov a uvoľnenia 1-izbového obecného sociálneho bytu 
komisia odporúča:  
prideliť 1-izbový obecný sociálny byt č. 14 na Studenohorskej č. 11 žiadateľke na 3. mieste 
v poradovníku Jane Benčičovej a uzavrieť s ňou nájomnú zmluvu na jeden rok. 
 
prítomní: 9    za : 9   proti : 0  zdržal sa : 0 
 
 
K bodu 7.) Rôzne 
 
Predsedníčka komisie informovala, že v prebieha dolaďovanie termínov aj ostatných komisií a 
teda o termíne najbližšieho zasadnutia komisie bude komunikovať ona alebo tajomníčka komisie 
neskôr. 
 
K bodu 8.) Záver 
 
Predsedníčka komisie na záver poďakovala všetkým členom komisie za účasť a ukončila 
zasadnutie. 
 
 
Odporúčania komisie vyplývajúce pre starostu mestskej časti a miestny úrad: 

1. Odpovedať žiadateľom o JFP v núdzi 
2. Uzavrieť nájomné zmluvy so žiadateľmi o nájom obecných bytov v zmysle odporúčaní 

komisie 
3. Publikovať v časopise Lamačan článok o sociálnych službách 

 
 
 
 
         Ing. Veronika Hagovská v. r.  
                                                                     predsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, dňa 28.02.2023 
                                                                           
 
Zapísala : Tamara Filadelfiová, tajomníčka komisie 
                 


