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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝ VANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctv a a rozvoja bývania MsZ 

zo dňa 11.03.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
2. Vyhodnotenia plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste 

SR Bratislave za rok 2014 
3. Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2014 
4. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 

na rok 2015 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3  
6. Žiadatelia o obecný nájomný byt v projekte Dom mladej rodiny 
7. Žiadatelia o obecný nájomný byt 
8. Náplň činnosti komisie 
9. Rôzne 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 18:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová.  
 
K bodu 1: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na roky 2015 - 2017“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2016 – 2017 a odporúča schváliť rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 
2015 v Programe č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby s nasledovnými pripomienkami: 
 
1. Navýšiť v Prvku 10.3.3 Podpora rodín: 

- ukazovateľ podpora mnohodetných rodín cieľovú hodnotu z  30 000 eur na sumu 50 000 
eur. Suma 50 000 eur formou transferu je určená na podporu mnohopočetných rodín.  

- o navýšenú sumu 20 000 eur zároveň žiada znížiť rozpočet v Podprograme 11.5 Podpora 
podnikania a vedeckého mesta. 

Hlasovanie: 
prítomní: 10    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 3 
 
2. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa bude v priebehu roka 2015 zaoberať tvorbou a procesmi 
občianskeho rozpočtu. 

Hlasovanie: 
prítomní: 10    za: 10    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada predkladateľa materiálu k rozpočtu o zabezpečenie 
komplexných informácií k projektu Vietor vo vlasoch (rikša pre seniorov), vrátane jeho 
udržateľnosti v termíne do 25.03.2015. Na uvedený projekt zahrnutý v Prvku 10.3.2 Podpora 
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aktívneho života v seniorskom veku, sú v rozpočte navrhnuté kapitálové výdavky vo výške 4 000 
eur.  

Hlasovanie: 
prítomní: 10    za: 10    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy navrhuje úpravy v návrhu rozpočtu nasledovne: 
 

4.1. 
V Prvku 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb znížiť dotáciu (z 30 000 
eur na 10 000 eur). 
Odôvodnenie: Stredisko prevádzkuje občianske združenie v objekte, ktoré je v správe mesta – 
„Domov pre každého.“ Stredisko je umiestnené na okraji mesta – Vrakuňa – je k nemu 
problematická dostupnosť, stredisko má 2 sprchy (Vagus v strede mesta má 4 sprchy). Stredisko 
uvádza 20 spŕch na deň – ako indikátor, suma vychádza 5,70 eur na klienta, absentuje tu sociálne 
poradenstvo, terénna sociálna práca, zdravotné ošetrenie... 

 
4.2 
V Prvku 10.2.3  navrhuje novú štruktúru rozdelenia zdrojov Podpora práce s bezdomovcami: 
- 52 000 eur - podpora prevádzky nízkoprahového denného centra (do úvahy prichádzajú 
neziskové organizácie De Paul Slovensko, Milosrdní bratia – Domov Jána z Boha, OZ Vagus), 
- 20 000 eur - podpora terénnej sociálnej práce,  
- 5 000 eur – podpora projektu mobilnej ošetrovne, 
- 20 000 eur – Stanový tábor – rezerva – v prípade nevyčerpania, presunúť na prevádzkové 
náklady, 
- 8 000 eur – iné ostatné aktivity, 
- 1 000 eur – mapa sociálnych služieb v Bratislave (NIE leták), 
- 20 000 eur – na podporu nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre 
seniorov – ľudí bez domova, ktorí potrebujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť, nie hospitalizáciu 
(Matka Tereza, Krčméryho, Domov Jána z Boha) – spoluúčasť na európskom projekte – v prípade 
nevyčerpania, presunúť na prevádzkové náklady, 
- 50 000 eur – integračné projekty pre ľudí bez domova (nadviazanie na skúsenosti s projektami 
Nota bene, Čistenie mesta a Nosiči na stanici.  
Odôvodnenie: Navrhovaná štruktúra zdrojov nezahŕňala v sebe žiadnu proaktívnu integračnú 
politiku s ľuďmi bez domova s cieľom vrátiť bezdomovcov do sociálnych vzťahov a udržateľného 
života. Naopak, obsahovala čiastky na podporu nových zariadení. Zatiaľ však nie je známa žiadna 
iniciatíva, ktorá by potrebovala podporu mesta. 
Navýšenie príjmu: „Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.“  
Odôvodnenie: Reálne sa predpokladá zvýšenie príjmov od mája 2015 z dôvodu úpravy 
sadzobníka prenájmov aj vo väčšom rozsahu, pretože toto je zvýšenie len o 3% z rozpočtovaného 
a bude to určite viac. 
Hlasovanie:  
prítomní: 10    za: 10    proti: 0    zdržali sa: 0 

 
V rozprave k návrhu Rozpočtu na rok 2015 vystúpila aj poslankyňa Ing. Tvrdá, ktorá okrem Programu 
č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby diskutovala aj na tému Prvku rozpočtu 7.2.1 Podpora 
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Uviedla, že vedenie mesta deklarovalo ústne i 
písomne, že šetriť v návrhu Rozpočtu nebude na kultúre, športe a sociálnych veciach. V Prvku 7.2.1 
sa objavilo krátenie oproti roku 2014 pre BKIS o 195 830 eur, pričom v tabuľke cieľová hodnota sa 
vyskytujú všetky akcie z roku 2014, ktoré boli pokryté sumou 1 565 830 eur. 
Keďže pre Bratislavčanov - znížiť rapídne kultúrne podujatia v hlavnom meste je neprijateľné, návrh je 
vrátiť financovanie BKIS na úroveň roku 2014 - zapojiť zamestnancov magistrátu na aktívne 
vymáhanie dane za ubytovanie, zvýšiť daň za ubytovanie na 2 950 000 eur (pre rok 2015). 
Pohľadávky hlavného mesta za uvedenú daň v roku 2014 predstavovali 501 334 eur. 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál "Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia 
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problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014“, ktorý predložil Mgr. 
Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia priorít vyplývajúcich z Koncepcie riešenia problematiky ľudí 
bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014 a vyčleniť kapacity na prípravu koncepcie na 
ďalšie obdobie, keďže existujúca koncepcia v roku 2015 končí. 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál "Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014“, ktorý predložil 
Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014. 
 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál "Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015“, ktorý predložil Mgr. Martin Maruška, 
riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2015. 
Hlasovanie: 
prítomní: 10    za: 10    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 5: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
v projekte Dom pre starších občanov, Rezedová 3, ktorý predložil JUDr. Michal Ovsaník, vedúci 
oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. zaradi ť nových žiadate ľov sp ĺňajúcich Štatút Domu pre starších ob čanov do zoznamu 
žiadate ľov o obecný nájomný byt na Rezedovej 3: 
- Martu Krivosudskú, 
- Petra Karasa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľom: 
- Milanom Plškom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt 
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v projekte Dom mladej rodiny, ktorý predložila JUDr. Oľga Zemanová, pracovníčka oddelenia 
nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z veku a z výšky príjmu: 
- Janou Galátovou a Radkom Novákom.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
2. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou s udelením výnimky z veku: 
- Teréziu Blážovú.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľmi s udelením výnimky z veku: 
- Miroslavom Vaculom a Martinou Vaculovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou s udelením výnimky z veku: 
- Zlaticou Rychtarčíkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu 7: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál týkajúci sa žiadateľov o obecný nájomný byt, 
ktorý predložila Jarmila Singhoferová, pracovníčka oddelenia nájomného bývania. 
Uznesenie: 
Komisia odporú ča primátorovi: 
 
1. naďalej ponecha ť v zozname žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Sandy Kmeťkovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Jozefínu Mikuličovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Miroslava Ščasného, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
- Luciu Máťušovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
- Dušana Giertliho, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 7    proti: 0    zdržali sa: 2 
- Lukáša Struhárika, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 3 
- Zuzanu Árvovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Karola Biháriho a Irenu Síkorovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Janu Strnádlovú, 
Hlasovanie: 
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prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Magdalénu Zbořilovú, 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
- Milana Mokreňa. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 3 
 
2. vyradi ť zo zoznamu žiadate ľov o zámenu bytu: 
- Michaelu Nemcovú, 
- Ľubicu Baránkovú, 
- Marcelu Polákovú, 
- Marcelu Szelepcsényiovú, 
- Zdenku Kubovičovú, 
- Vladimíra Iskru a Zdenu Iskrovú, 
- Jozefa Mottla, 
- Renátu Mihokovú, 
- Zuzanu Domonkošovú, 
- Henrietu Antalovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
3. ponecha ť naďalej v poradovníku: 
- Hajnalku Szücsovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
4. do vyjadrenia primátora ponecha ť zatiaľ v poradovníku: 
- Terezu Csinovú. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
5. zaradi ť do poradovníka o nájom bezbariérového bytu: 
- Henrietu Horváthovú, 
- Silviu Petruchovú, 
- Martina Pagáča. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
6. uzatvori ť zmluvu na bezbariérový byt so žiadate ľkou: 
- Henrietou Horváthovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
7. súhlasi ť s udelením výnimky pre nezaradeného žiadate ľa zo skuto čnosti, že nedosahuje 
stanovenú výšku čistého príjmu a zaradi ť ho do zoznamu žiadate ľov: 
- Jozefa Šarkőziho. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
8. súhlasi ť s obnovením nájmu žiadate ľky: 
- Lenky Čiškovej. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
9. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Alenou Žáčkovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
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10. uzatvori ť zmluvu so žiadate ľkou: 
- Katarínou Longauerovou.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
11. súhlasi ť so zámenou bytu u žiadate ľa: 
- Jozefa Tomáška.  
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 8    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 8: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala náplň činnosti komisie, ktorý predložila Ing. arch. Lucia 
Štasselová, predsedníčka komisie. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schvaľuje po prerokovaní upravenú náplň činnosti komisie. 
Hlasovanie: 
prítomní: 9    za: 9    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
Rôzne: 
A) 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bola informovaná o poučení členov svojej komisie z radov odbornej 
verejnosti prostredníctvom Ing. Igora Mikláša, ktorý je zodpovednou osobou podľa § 23 až 27 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z. z. Poučení členovia komisie, ktorí v rámci svojej činnosti prichádzajú do styku 
s osobnými údajmi, podľa § 22 ods. 3 zák. č. 122/2013 Z. z. sú povinní zachovávať mlčanlivosť. 
Záznamy o poučení členov komisie boli odovzdané Ing. Igorovi Miklášovi. Poučení členovia komisie:  
- PhDr. Anna Surovcová, CSc., 
- Mgr. Ľubica Karelová, MPH, 
- Ing. Alena Krištofičová, 
- MUDr. Halka Ležovičová. 
 
B) 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy bola informovaná o zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o ich spôsobe zabezpečovania 
stravovania. Materiál predložilo oddelenie sociálnych vecí, na základe prijatej úlohy na zasadnutí 
komisie zo dňa 10.02.2015. 
 
C) 
Predsedníčka komisie L. Štasselová informovala, že plánuje iniciovať stretnutie so starostami 
mestských časti k téme „Poskytovania sociálnych služieb pre ľudí bez domova v jednotlivých 
mestských častiach Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
                      Ing. arch. Lucia Štasselová, v.r. 
                   predsedníčka komisie 
 
 
 
Bratislava 12.03.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


