Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa
14. júna 2021 vo fajčiarskom salóniku MsÚ Galanta /prízemie/.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Pozvaní hostia:
-

Ing. Augustín Popluhár - predseda
Mgr. Miroslav Psota
MUDr. Ervin Chomča
Zoltán Vedrődy
Mgr. Júlia Gálová
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Zoltán Nagy
Martin Fukas, konateľ spol. Bysprav s.r.o.
Armáda spásy: Vitalie Chriac – vedúci pobočky
Mgr. Milan Hýll

Prítomní zamestnanci mesta:
-

Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb
Mgr. Veronika Bottková

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Informatívna správa od spoločnosti Bysprav s.r.o. o úprave nájomného v bytoch vo
vlastníctve mesta od 01.01.2021 v zmysle úpravy podľa VZN mesta Galanta č. 12/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
4) Informatívna správa od PATRIA – DD o zavedení nových cien za poskytované služby
od 01.01.2021 v zmysle úpravy podľa VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní
sociálnych služieb Domovom dôchodcov PATRIA a mestom Galanta
5) Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2020
6) Informatívna správa o činnosti Nocľahárni a Nízkoprahového denného centra
Občianskym združením Armáda spásy
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2021 o poskytovaní sociálnej
služby – požičiavanie pomôcok
8) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
9) Hodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2021
10) Rôzne
Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné:
Bod č. 1: Otvorenie
Predseda komisie privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Pristúpilo sa
k riešeniu jednotlivých bodov.
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktorá sa uskutočnila per
rollam dňa 13.04.2021 bolo celkovo prerokovaných 26 žiadostí v oblasti bytovej problematiky primátor mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.
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 11 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť – primátor žiadostiam vyhovel,
 4 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky – primátor
odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť – primátor žiadosti nevyhovel,
 3 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky – primátor
odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť – primátor
žiadosti vyhovel,
 4 žiadostiam vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť –
primátor žiadostiam nevyhovel.
Bod č. 3 Informatívna správa od spoločnosti Bysprav s.r.o. o úprave nájomného v bytoch
vo vlastníctve mesta od 01.01.2021 v zmysle úpravy podľa VZN mesta Galanta č. 12/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Informatívna správa o úprave nájomného
v bytoch vo vlastníctve mesta od 01.01.2021 v zmysle úpravy podľa VZN mesta Galanta
č.12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta o zásadách hospodárenia s majetkom
mesta. Informatívnu správu predložil Martin Fukas, konateľ spol. Bysprav s.r.o. a poinformoval
členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Informatívnu správu o úprave nájomného v bytoch vo vlastníctve mesta od 01.01.2021 v zmysle
úpravy podľa VZN mesta Galanta č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a navrhuje opätovne predložiť na najbližšie
zasadnutie so sledovaním úpravy nájomného.
Bod č. 4 Informatívna správa od PATRIA – DD o zavedení nových cien za poskytované
služby od 01.01.2021 v zmysle úpravy podľa VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní
sociálnych služieb Domovom dôchodcov PATRIA a mestom Galanta
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante Informatívnu správa
od PATRIA – DD o zavedení nových cien za poskytované služby od 01.01.2021 v zmysle úpravy
podľa VZN mesta Galanta č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych služieb Domovom dôchodcov
PATRIA a mestom Galanta navrhuje predložiť na najbližšie zasadnutie komisie.
Bod č. 5 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2020
K uvedenému bodu bolo členom komisie zaslané Vyhodnotenie Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2020. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca
referátu sociálnych služieb predložila materiál a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok
20202 bez pripomienok a odporúča v predloženom rozsahu predložiť na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu v Galante.
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Bod č. 6 Informatívna správa o činnosti Nocľahárni a Nízkoprahového denného centra
Občianskym združením Armáda spásy
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Informatívna správa o činnosti Nocľahárni
a Nízkoprahového denného centra Občianskym združením Armáda spásy, ako aj stručná správa
o použití podpory na účel ubytovania občanov bez prístrešia. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca
referátu sociálnych služieb predložila informatívnu správu a poinformovala členov komisie
o obsahu.
Komisie sa zúčastnili aj predstavitelia Armády spásy p. Vitalie Chriac a Mgr. Milan Hýll, ktorí
nám bližšie priblížili systém fungovania Armády spásy, starostlivosť o občanov bez domova, ako
aj účel poskytnutia finančných prostriedkov.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante Informatívnu správu
o činnosti Nocľahárni a Nízkoprahového denného centra Občianskym združením Armáda spásy
aj s osobitým vysvetlením jej členov berie na vedomie bez pripomienok
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2021 o poskytovaní
sociálnej služby – požičiavanie pomôcok
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Galanta č. .../2021 o poskytovaní sociálnej služby – požičiavanie pomôcok. Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb predložila materiál a poinformovala členov
komisie o návrhu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante odporúča Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2021 o poskytovaní sociálnej služby –
požičiavanie pomôcok predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu s nasledovnými
pripomienkami:
1) V prílohe č. 1 vyňať celý stĺpec „Hodnota pomôcky – cena“,
2) V prílohe č. 1 vyňať zo stĺpca „Druh pomôcky“:
- Podpazušná drevená barla,
- Francúzka barla,
- Polohovateľná elektrická posteľ,
3) Vyňať pozn.: Požičiavanie pomôcok fyzickým osobám dočasne bývajúcich u osôb
s trvalým pobytom v meste Galanta je úhrada za požičiavanie pomôcok zvýšená o 20%.
Bod č. 8 : Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 18 žiadostí:
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po predložení požadovaného potvrdenia,
 5 žiadostí vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila preložiť na najbližšie zasadnutie komisie,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť,
 1 žiadosť vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila preložiť na najbližšie zasadnutie komisie,
 1 žiadosť o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do poradovníka
uchádzačov o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na uvoľnené byty v lokalite Dvor Garažd
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1600, Galanta a následne prideliť byt na uvedenej adrese po predložení požadovaných
potvrdení,
 2 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť,
 1 žiadosti vo veci odvolania sa voči nepredĺženiu zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej
ceste 874/1, Galanta komisia odporučila nevyhovieť.
 1 žiadosti vo veci predĺženia nájomnej zmluvy ohľadom odkladacích priestorov –
kočikáreň v rámci spoločných priestorov na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta komisia
odporučila nevyhovieť.
Bod 9 Hodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2021
Predseda komisie schválil vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov na
zasadnutiach v I. polroku 2021.
Bod 10 Rôzne
1) Mgr. Adriana Molnáriová listom zo dňa 15.12.2020 požiadala rozpočtovú organizáciu
mesta Galanta - PATRIA DD o pravidelné mesačné zasielanie prijatých klientov do
zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby vždy k 1. dňu v mesiaci na
referát sociálnych služieb MsÚ Galanta.
Na základe uvedeného predložila počet a zoznam klientov prijatých za január,
február, marec, apríl a máj 2021:
zariadenie opatrov. služby

Január
2021

zariadenie pre seniorov
celkovo/trvalý pobyt Galanta
6 klientov /celkovo/
z toho 0 klientov s trvalým pobytom GA

Február
2021

7 klientov /celkovo/
z toho 1 klient s trvalým pobytom GA

1 klient

Marec
2021

5 klientov /celkovo/
z toho 2 klienti s trvalým pobytom GA

_

Apríl
2021

7 klientov /celkovo/
z toho 4 klienti s trvalým pobytom GA

_

Máj
2021

6 klientov /celkovo/
z toho 2 klienti s trvalým pobytom GA

_

Mesiac

1 klient

2) Ing. Augustín Popluhár navrhol zaoberať sa resp. nastaviť dotačnú politiku za sociálnu
oblasť na najbližšom zasadnutí komisie.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 16.06.2021
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