
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 06.03.2012 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Žiadosť Slovenskej humanitnej rady o dlhodobý prenájom 3 – izbového bytu č. 39 na 

Budatínskej 77 v Bratislave, k. ú. Petržalka. 
2. Informácia o dopade zákona č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení zákon o sociálnych službách 

na systém financovania sociálnych služieb a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu. 

3. Správa o plnení rozpočtu za rok 2011, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy , 
informácia.  

4. Výročná správa 2011, RETEST, informácia. 
5. Rozbor hospodárenia a činnosti za rok 2011, Domov seniorov ARCHA, informácia. 
6. Výročná správa Hospodárenia a činnosti k 31.12.2011, Domov seniorov Lamač, 

informácia. 
7. Výročná a správa za rok 2011, Dom tretieho veku, informácia. 
8. Správa o hospodárení ZSS za rok 2011, Domov jesene života, informácia. 
9. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia zariadenia pre seniorov, Petržalský domov 

seniorov, informácia. 
10. Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostrriedkami a vyhodnotenie činnosti za rok 2011, 

GERIUM, informácia. 
11. Výročná správa o činnosti za rok 2011, Domov pri kríži, informácia. 
12. Rôzne. 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15.00 h – 18.15h. 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Anna Dyttertová. 
 
 
K bodu 1 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta prerokovala 
Žiadosť Slovenskej humanitnej rady o dlhodobý prenájom 3 – izbového bytu č. 39 na 
Budatínskej 77 v Bratislave, k. ú. Petržalka. 
Stanovisko :  
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča 
uzavrieť prenájom bytu č. 39 na Budatínskej 77 v Bratislave so Slovenskou humanitnou radou. 
Žiada riaditeľa magistrátu, aby pripravil materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 1 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravot níctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
K bodu 2 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala „Informáciu 
o dopade zákona č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení zákon o sociálnych službách na systém 
financovania sociálnych služieb a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu“, ktorú predložil 
Ing. Viktor Stromček, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta berie na 
vedomie informáciu o dopade zákona č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení zákon o sociálnych 
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službách na systém financovania sociálnych služieb a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu. 
Hlasovanie : 
prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 3 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Správa 
o plnení rozpočtu za rok 2011, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy“, ktorú predložil 
JUDr. Mgr. Miroslav Hrádek, LL.M., riaditeľ organizácie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Správa o plnení rozpočtu za rok 2011, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 4 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Výročná 
správa 2011, RETEST“, ktorú predložil PhDr. Peter Šulák, riaditeľ organizácie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Výročná správa 2011, RETEST“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 5 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Rozbor 
hospodárenia a činnosti za rok 2011, Domov seniorov ARCHA“, ktorú predložila PhDr. Anna 
Hazuchová, riaditeľka organizácie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Rozbor hospodárenia a činnosti za rok 2011, Domov seniorov ARCHA“ 
Hlasovanie : 
prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 6 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Výročná 
správa Hospodárenia a činnosti k 31.12.2011, Domov seniorov Lamač“, ktorú predložila 
PaedDr. Miroslava Floriansová, riaditeľka organizácie.  
Uznesenie : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Výročná správa Hospodárenia a činnosti k 31.12.2011, Domov seniorov Lamač“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0 
 
 
K bodu 7 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Výročná 
a správa za rok 2011, Dom tretieho veku“, ktorú predložila Mgr. Jozefína Bariaková, riaditeľka 
organizácie.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Výročná a správa za rok 2011, Dom tretieho veku“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 7 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravot níctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
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K bodu 8 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Správa 
o hospodárení ZSS za rok 2011, Domov jesene života“, ktorú predložila Mgr. Branislava 
Belanová, riaditeľka organizácie.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ berie na vedomie informáciu 
„Správa o hospodárení ZSS za rok 2011, Domov jesene života“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 8 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravot níctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
K bodu 9 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Správa 
o činnosti a výsledkoch hospodárenia zariadenia pre seniorov, Petržalský domov seniorov“, 
ktorú predložila PhDr. Želmíra Šepitková, riaditeľka organizácie.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia zariadenia pre seniorov, Petržalský domov 
seniorov“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 9 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravot níctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
K bodu 10 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Rozbor 
hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a vyhodnotenie činnosti za rok 2011, GERIUM“, 
ktorú predložila PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka organizácie.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a vyhodnotenie činnosti za rok 2011, 
GERIUM“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 10 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravo tníctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
K bodu 11 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Výročná 
správa o činnosti za rok 2011, Domov pri kríži“, ktorú predložila Mgr. Janka Dudoňová, 
riaditeľka organizácie.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Výročná správa o činnosti za rok 2011, Domov pri kríži“. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 11 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravo tníctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
K bodu 12 : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala informáciu „Správa 
o výsledkoch hospodárenia zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany 
a ubytovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2011“, ktorú predložila RNDr. Viera Karovičová, vedúca oddelenia sociálnych vecí.  
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ  berie na vedomie informáciu 
„Správa o výsledkoch hospodárenia zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej 
ochrany a ubytovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za 
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rok 2011“ a odporúča ju na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 12 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravo tníctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala havarijnú situáciu 
v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb. 
Stanovisko : 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ žiada riaditeľa magistrátu na 
základe vyjadrení jednotlivých siedmych riaditeliek zariadení sociálnych služieb, aby na 
rokovanie komisie predložil materiál havarijných priorít za jednotlivé zariadenia, s popisom 
havarijnej priority a aj vyčíslenie nákladov. 
Hlasovanie : 
prítomní : 4, za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0 
K bodu 12 rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravo tníctva a rozvoja bývania MsZ je 
dané stanovisko z dôvodu, že nebola uznášania schop ná. 
 
 
Prítomní členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ boli 
informovaní, že prvé analýzy týkajúce sa dopadu zákona č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení zákon 
o sociálnych službách na systém financovania sociálnych služieb a výšku úhrady za 
poskytovanú sociálnu službu budú predložené na rokovanie komisie 2. mája 2012. 
Predsedníčka komisie Anna Dyttertová informovala prítomné riaditeľky zariadení, že v prípade 
záujmu zúčastniť sa rokovania k tomuto bodu, majú jej svoju žiadosť poslať na email: 
dyttertovaanna@gmail.com. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anna Dyttertová, v. r.  
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
Bratislava 07. 03. 2012 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  


