Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 21.04.2020 v malej zasadačke MsÚ Galanta /2. poschodie/.
A. Prítomní členovia komisie:
-

Ing. Augustín Popluhár - predseda
Mgr. Miroslav Psota
MUDr. Ervin Chomča
Zoltán Vedrődy
Mgr. Júlia Gálová
Zoltán Nagy

B. Prítomní zamestnanci mesta:
- Peter Paška - primátor
- Mgr. Adriana Molnáriová
- Mgr. Nikoleta Tóthová
Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie
Kontrola plnenia úloh
Analýza rozpočtu za rok 2019
Vyhodnotenie PHSR za rok 2019 (referát sociálnych služieb)
Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
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 Galanta dňa 03.03.2020
celkovo bolo prerokovaných 16 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.
 8 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
vyhovel,
 3 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného potvrdenia
vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta po vyrovnaní pohľadávky nevyhovel,
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 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta vyhovel,
 1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu vyhovel,
 1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu odporučil žiadosť opätovne prerokovať
na najbližšom zasadnutí.
Bod č. 3: Analýza rozpočtu za rok 2019
 K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslaná Analýza rozpočtu
za rok 2019. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb MsÚ
Galanta predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: Analýzu rozpočtu za rok 2019 komisia sociálno-zdravotná a bytová
berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu
v Galante v predloženom rozsahu.
Bod č. 4: Vyhodnotenie PHSR za rok 2019 (referát sociálnych služieb)
 K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslané Vyhodnotenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2019 – sociálna
oblasť Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb predložila materiál
a informovala prítomných o obsahu za sociálnu oblasť.
Stanovisko komisie: Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Galanta za rok 2019 – sociálna oblasť Opatrenie 5.1 Podpora sociálnej inklúzie
vybraných cieľových skupín komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie
bez pripomienok a odporúča v predloženom rozsahu zapracovať do Vyhodnotenia
PHSR za rok 2019 a následne predložiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu
v Galante.
Bod č. 5: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 10 žiadostí:
- 3 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
-

1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta komisia
odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného potvrdenia,

-

1 žiadosti 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 vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného
potvrdenia,

-

1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila žiadosť opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí,

-

3 žiadostiam vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť,
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-

1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť.

Bod č. 6: Rôzne
 Krátkodobý prenájom Denných centier Javorinka, Nebojsa, Hody, Kpt. Nálepku,
Švermova
K uvedenému bodu predseda komisie poinformoval členov o 2 stretnutiach:
- Stretnutie predsedov Denných centier: stretnutie 21.01.2020
Stanovisko predsedov: prenajímať na kary (bezplatne)
životné jubileá členov Denných centier do 20:00 hod.,
- Stretnutie Výborov mestských častí: stretnutie 19.02.2020
Stanovisko VMČ Javorinka, Hody: prenajímať priestory DC obyvateľom s trvalým
pobytom mestskej časti na spoločenské a rodinné stretnutia. Súhlas predseda
občianskeho výboru. Prenajímať na kary ( bezplatne ).
Stanovisko VMČ Nebojsa: prenajímať priestory DC obyvateľom s trvalým pobytom
mestskej časti na spoločenské a rodinné stretnutia. Súhlas mesto Galanta. Prenajímať
na kary ( bezplatne ).
Spoločné stanovisko: zvýšiť cenu prenájmu z 3,30 hod. / za hodinu na 4,00 hod./za
hodinu
Stanovisko komisie: komisia SZaB odporúča prenajímať (požičiavať) priestory
Denných centier len na kary (bezplatne) a na oslavy životných jubileí členov Denných
centier do 20.00 hod.
Uvedené stanovisko zapracovať do Dodatku k VZN mesta Galanta č. 47/2009
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov.
 Úprava sadzby nájmov za byty vo vlastníctve mesta Galanta
K uvedenému bodu bola predložená aktuálna tabuľka cien nájomného za byty na Ul.
Hodská 1645/71, Matúškovská cesta 874/1, Dvor Garažd 1600 a ostatné byty vo
vlastníctve mesta Galanta.
Stanovisko komisie: komisia SZaB navrhla pripraviť dodatok k VZN mesta Galanta
č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov
z nasledujúcou úpravou:
 Platba za nájomné a služby spojené s užívaním bytu – platba v bežnom mesiaci
 Valorizácia
 Úprava sadzby nájomného:
 Dvor Garažd
 Matúškovská cesta
 Ul. Hodská
 ostatné byty
 Príprava Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb mestom Galanta a Patria – Domovom dôchodcov v Galante
Predseda komisie poinformoval členov, že z dôvodu aktuálnej situácie (Covid -19)
posúva prípravu uvedeného materiálu na september 2020.
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 Stravovanie sociálne odkázaných občanov mesta Galanta:
Predseda komisie poinformoval členov komisie, že od 20.04.2020 je zabezpečený rozvoz
stravy pre sociálne odkázaných obyvateľov cez Strednú združenú školu obchodu
a služieb v Galante. Termo obaly (menu box) pre stravníkov sú zabezpečené z rozpočtu
mesta Galanta.

Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová
V Galante dňa: 22.04.2020

4

