Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa
15. novembra 2021 v priestoroch Denného centra Nebojsa.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Ospravedlnení:
C. Hostia:
D. Prítomní zamestnanci mesta:
-

Ing. Augustín Popluhár - predseda
Mgr. Miroslav Psota
Zoltán Vedrődy
Zoltán Nagy
Mgr. Júlia Gálová
MUDr. Ervin Chomča
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Ing. Rita Kubíková, riaditeľka Patria – Domov dôchodcov
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb
Mgr. Veronika Bottková

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ...../2021 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta
4) Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Patria –
Domov dôchodcov)
5) Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Referát
sociálnych služieb)
6) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 – 2027
s výhľadom do roku 2030
7) Návrh na prijatie uznesenia – „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“
8) Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2021
9) Návrh plánu práce na rok 2022
10) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
11) 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
dňa 14.09.2021 bolo celkovo prerokovaných 33 žiadostí v oblasti bytovej problematiky primátor mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel:
 12 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
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 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť – primátor odporúčaniu komisie nevyhovel a súhlasil
s predĺžením Zmluvy o nájme bytu za daných podmienok,
 3 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po predložení požadovaného potvrdenia – primátor
odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosť vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila preložiť na najbližšie zasadnutie komisie – primátor odporúčaniu
komisie vyhovel,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 4 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po predložení požadovaného potvrdenia –
primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 5 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť a zaradiť do
poradovníka uchádzačov o uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71,
Galanta – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 3 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť – primátor
odporúčaniu komisie vyhovel,
 komisia odporučila u nájomcu bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta pripraviť ukončenie
Zmluvy o nájme bytu – primátor odporúčaniu komisie nevyhovel.
Bod č. 3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ...../2021 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Galanta č. ...../2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Návrh predložil Mgr. Miroslav
Psota, viceprimátor mesta Galanta, ktorý poinformoval členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ...../2021 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta a odporúča v plnom rozsahu predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Bod č. 4 Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Patria
– Domov dôchodcov)
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových
rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Patria – Domov dôchodcov). Návrh predložila Ing. Rita
Kubíková, riaditeľka Patria – Domov dôchodcov, ktorá poinformovala členov komisie o obsahu.
Zároveň predložila aj Návrh na úpravu rozpočtu r. 2021, ktorá sa týkala príjmových
a výdavkových položiek bežného rozpočtu a žiadosť o dotáciu na bežné výdavky – rozšírenie
TV programov a internetového prístupu, kde komisia odporučila pripraviť cenové ponuky na
zasadnutie finančnej komisie a správy majetku.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Patria – Domov
dôchodcov) a odporúča v plnom rozsahu predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Bod č. 5: Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024
(Referát sociálnych služieb)
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K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových
rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Referát sociálnych služieb). Návrh predložila Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb, ktorá poinformovala členov komisie o obsahu.
Ing. Augustín Popluhár – požiadal osloviť školské zariadenia na území mesta Galanta
o možnosti, resp. schopnosti zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby – stravovanie sociálne
odkázaným obyvateľom mesta Galanta, ako aj rozvoz stravy. V prípade, že školské zariadenia
neprejavia záujem o poskytnutie uvedenej služby osloviť reštauračné zariadenia. Uvedené žiada
predložiť na najbližšie zasadnutie komisie.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadových rozpočtov na roky 2023 a 2024 (Referát sociálnych
služieb) a odporúča v plnom rozsahu predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Bod č. 6 : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky
2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Galanta na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Mgr. Adriana Molnáriová,
vedúca referátu sociálnych služieb informovala, že pracovná skupina za oblasť sociálnu
a zdravotnú uvedený materiál pripomienkovala a všetky pripomienky boli zapracované do
programu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Galanta na roky 2021 – 2027
s výhľadom do roku 2030 a odporúča na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu.
Bod č. 7 : Návrh na prijatie uznesenia – „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh na prijatie uznesenia – „Monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci“. Návrh predložila Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu
sociálnych služieb, ktorá poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Návrh na prijatie uznesenia – „Monitorovanie a signalizácie potreby pomoci“ a odporúča
predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Bod č. 8 : Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2021
Predseda komisie schválil vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov na
zasadnutiach v II. polroku 2021.
Bod č. 9 : Návrh plánu práce na rok 2022
Návrh Plánu práce obdržali členovia komisie spolu s pozvánkou.
Ing. Augustín Popluhár, predseda komisie navrhol doplniť:
1. II. zasadnutie o bod „Nové Všeobecne záväzné nariadenie o nájomných bytoch na Ul.
Esterházyovcov,
2. zmeny v termíne konania komisie: IV. zasadnutie z termínu september – október 2022 na
august – september 2022 a V. zasadnutie z termínu november – december 2022 na
október – november 2022.
Stanovisko komisie: sociálno-zdravotná a bytová komisia MsZ v Galante prerokovala Návrh
plánu práce na rok 2022 a odporúča uvedené pripomienky zapracovať a predložiť Mestskému
zastupiteľstvu v Galante na prerokovanie.
Bod č. 10 Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Počet voľných bytov:
Hodská 1645/71: nie je voľný
Matúškovská cesta 874/1: nie je voľný
Dvor Garažd 1600: 2 izby
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Celkovo bolo prerokovaných 20 žiadostí:
 10 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 1 žiadosť vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila preložiť na najbližšie zasadnutie komisie,
 4 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila nevyhovieť,
 2 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do zoznamu žiadostí
pre bytový dom na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta,
 1 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť a prideliť byt na
Matúškovskej ceste 874/1, Galanta.
Bod č. 11: 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 aktuálny počet a zoznam klientov prijatých za
september, október 2021:
zariadenie opatrov. služby

September
2021

zariadenie pre seniorov
celkovo/trvalý pobyt Galanta
5 klientov /celkovo/
z toho 2 klienti s trvalým pobytom GA

Október
2021

10 klientov /celkovo/
z toho 3 klienti s trvalým pobytom GA

-

Mesiac

-

2) Na zasadnutí komisie zo dňa 14.09.2021 primátor mesta Galanta Peter Paška požiadal
členov komisie sociálno-zdravotnej a bytovej o spoluprácu k príprave kritérií k novým
nájomným bytom.
Stanovisko komisie: komisia odporučila referátu sociálnych služieb MsÚ Galanta
pripraviť na II. zasadnutie komisie r. 2022 (obdobie marec – apríl) draft – predprípravu
k Všeobecne záväznému nariadeniu.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 22.11.2021
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