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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 24.11.2015 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018 
2. Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
3. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom pre 
starších občanov 
4. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov v projekte Dom mladej 
rodiny 
5. Žiadatelia o obecný nájomný byt a nájomcovia obecných nájomných bytov mimo projektov 
6. Stanovenie termínov zasadnutí komisie na rok 2016 
7. Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST a návrh na 
poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST 
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 15:00 h – 19:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová. Komisia 
odsúhlasila zmenu programu doplnením bodu 7. Bod 2 nebol komisiou prerokovaný. 
 
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 2016 - 2018“, 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 prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2016 – 2018 v programe Sociálna pomoc a sociálne služby s nasledovnými 
zmenami: 
 
A) 
presunúť z Prvku 6.2.1 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb sumu 20 000 € do Prvku 6.2.2 
Podpora práce s bezdomovcami (tzn. po navýšení 178 000 €). 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
B) 
presunúť z Prvkov 6.1.1 až 6.1.7 sumu 78 366,40 € do Prvku 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami 
(tzn. po navýšení 256 366,40 €). 
Hlasovanie: 
prítomní: 6    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 2 
 
Odôvodnenie: 
Navrhované zvýšenie prostriedkov pre sociálne služby (6.1.1 - 6.1.7) bolo z dôvodu zavedenia 
štandardov v rámci novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý stanovoval nové podmienky pre personálne 
zabezpečenie prevádzky soc. služby. Tieto sociálne služby mali povinnosť zamestnať nových 
zamestnancov, aby splnili zákonné kritériá. 
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V rámci aktuálneho hlasovania NR SR zo dňa 10.11.2015, bolo prijaté uznesenie, ktoré predlžuje 
lehotu na zavedenie nových štandardov do týchto soc. služieb až do 31.12.2017 z pôvodného dátumu 
31.12.2015. Z dôvodu odkladu zvýšenia výdavkov poskytovateľov soc. služieb sa komisia sociálnych 
vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy rozhodla celoplošne znížiť medziročný nárast výdavkov o 35 % a tieto prostriedky presunúť 
do Prvku 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami. 
 
Navrhnuté finančné prostriedky v Prvku 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami budú alokované podľa 
akčného plánu na rok 2016: 
 
1. Finančná podpora existujúcich služieb 

a) Podpora Denné nízkoprahové centrá 
b) Podpora terénnej sociálnej práce/sociálneho poradenstva terénnou formou 
c) Príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny 

2. Grantový program zameraný na integráciu ľudí bez domova prostredníctvom zamestnávania 
3. Organizácia a realizácia sčítania ľudí bez domova 
4. Podpora pokračovania práce pracovnej skupiny na vznik a realizáciu stratégie na boj proti 
bezdomovectvu 
5. Vznik krízového stanového tábora počas krutých mrazov v prípade potreby 
6. Podpora/zriadenie nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby 
 
 
 
                      Ing. arch. Lucia Štasselová 
                             predsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, 25.11.2015 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


