Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 03.06.2019 vo fajčiarskom salóniku / malej zasadačke MsÚ Galanta.
A. Prítomní členovia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej:
- Ing. Augustín Popluhár - predseda
- Mgr. Miroslav Psota
- MUDr. Ervin Chomča
- Zoltán Vedrődy
- Mgr. Júlia Gálová
- Zoltán Nagy
- Bc. Katalin Jakoda Rátz
B. Prítomní zamestnanci mesta:
- Mgr. Nikoleta Tóthová
- Mgr. Ivan Szolga
- Ing. Juraj Srnka, PhD.
C. Prítomní členovia komisie legislatívno-právnej (pri bode 2):
- Mgr. Miroslav Psota – predseda
- JUDr. Eleonóra Zuzáková
- Mgr. Adela Brincková Korená
- JUDr. Ing. Arpád Barczi
- Mgr. Adrián Iványi
- JUDr. Daniel Miženko
Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách
hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.
2/2007, č.21/2008, č.46/2009, č.3/2016, č.29/2018 a č. 2/2019
3) Kontrola plnenia úloh
4) Plán činnosti na II. polrok 2019
5) Hodnotenie činnosti komisie
6) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
7) Rôzne
Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné
Bod č. 1: Otvorenie
Predsedovia komisie legislatívno – právnej a sociálno – zdravotnej a bytovej privítali
prítomných a oboznámili svojich členov s programom rokovania. Pristúpilo sa k riešeniu
spoločného bodu č. 2.
Bod č. 2: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách
hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007,
č.21/2008, č.46/2009, č.3/2016, č.29/2018 a č. 2/2019

 K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta
Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007, č.21/2008, č.46/2009, č.3/2016, č.29/2018 a č.
2/2019 Mgr. Ivan Szolga, vedúci právneho oddelenia a verejného obstarávania informoval
prítomných o obsahu dôvodovej správy. Mgr. Miroslav Psota predseda komisie legislatívno právnej oboznámil členov o zmenách a otvoril diskusiu k téme.
Stanovisko komisie: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2019, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách
hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007,
č.21/2008, č.46/2009, č.3/2016, č.29/2018 a č. 2/2019 komisia legislatívno –právna ako aj
sociálno – zdravotná a bytová neodporúča predložiť návrh na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Galanta a odporúča Mestskému úradu Galanta vypracovať úplne nové znenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta o pravidlách hospodárenia s bytmi vo
vlastníctve mesta Galanta tak, aby tento návrh mohol byť predložený na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Galanta v mesiaci september 2019.
 Po prerokovaní bodu č. 2) komisia sociálno – zdravotná a bytová pokračovala samostatne
v malej zasadačke na 2. poschodí.
Bod č. 3: Kontrola plnenia úloh
 Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galanta dňa 29.04.2019
celkovo bolo prerokovaných 7 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.
- 4 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
vyhovel,
- 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta vyhovel,
- 1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu vyhovel.
Bod č. 4: Plán činnosti na II. polrok 2019
 Plán činnosti obdržali členovia komisie spolu s pozvánkou. Plán činnosti bol
jednohlasne schválený s tým, že v priebehu II. polroka 2019 sa podľa potreby doplní
aktuálnou tematikou.
Bod č. 5: Hodnotenie činnosti komisie
 Predseda komisie schválil vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov na
zasadnutiach v I. polroku 2019 a to nasledovne:
- odborníci z radov občanov:
Bc. Katalin Jakoda Rátz
140,- €
Zoltán Vedrődy
140,- €
Mgr. Júlia Gálová
140,- €
Zoltán Nagy
140,- €
Bod č. 6: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 15 žiadostí:
- 7 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
- 3 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste
874/1 komisia odporučila vyhovieť,

-

2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd
1600 komisia odporučila vyhovieť,
1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu
komisia odporučila vyhovieť,
1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu
komisia odporučila nevyhovieť,
1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského – sociálneho bytu
komisia odporučila rozhodnutie o pridelení mestského – sociálneho bytu na
primátora mesta.

Bod č. 7: Rôzne
 Požiadavky denných centier na rok 2019: predseda komisie sociálno – zdravotnej a bytovej
oboznámil členov komisie s požiadavkami.
Stanovisko komisie: komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie a požiadavkám
sa bude venovať pravidelne na každej komisii.
 Financie na 30. výročie DC Švermova: predseda komisie sociálno – zdravotnej a bytovej
opätovne oboznámil členov komisie s požiadavkou Denné centra Švermova o finančné
prostriedky k oslavám 30. výročia založenia DC, ktoré sa uskutoční dňa 09. októbra 2019.
Stanovisko komisie: vzhľadom k tomu, že požadovaný rozpis s financiami nebol počas
zasadnutia komisie doložený, dohodli sa, že predseda komisie uvedený dokument pošle mailom
po ukončení komisie. Všetci členovia komisie s doposlaním po komisii súhlasili. Komisia
odporúča, aby sa pri najbližšom zasadnutí k uvedenej téme informatívne vrátili.
 Žiadosť o poskytnutia zliav na divadelné predstavenia od DC Kpt. Nálepku: predseda
komisie poinformoval členov komisie, Mestské kultúrne stredisko Galanta poskytuje zľavnený
lístok iba na kino na divadelné predstavenie neposkytuje.
Stanovisko komisie: komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Augustín Popluhár v.r
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová v.r.
V Galante dňa: 10.06.2019

