Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa 25.
augusta 2022 vo fajčiarskom salóne MsÚ Galanta.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Neprítomní:
C. Hostia:
D. Prítomní zamestnanci mesta:
-

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

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – Patria Domov dôchodcov
4) Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – referát sociálnych služieb
5) Vyhodnotenie PHSR za rok 2021
6) Pravidlá na poskytnutie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta
7) Pravidlá na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie obyvateľom mesta Galanta
8) Informatívna správa o činnosti Denných centier (2019 -2022)
9) Návrh VZN mesta Galanta č. ....../2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta
na ulici Esterházyovcov
10) Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2022
11) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
12) Rôzne
Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné:
Bod č. 1: Otvorenie
Predseda komisie privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Navrhol
stiahnuť bod 10) – Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2022 z dôvodu uskutočnenia
zasadnutia komisie dňa 18.10.2022, kedy bude daný bod prerokovaný. Pristúpilo sa k riešeniu
jednotlivých bodov.
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa uskutočnilo
dňa 08.06.2022 bolo celkovo prerokovaných 15 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel:
 2 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie - 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 vyhovieť - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 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 uhradení pohľadávky za nájomné a služby spojené
s užívaním - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po predložení Dohody o splácaní dlhu a uznaní dlhu so
spoloč. Bysprav s.r.o. - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po uhradení pohľadávky za nájomné a služby spojené
s užívaním bytu- 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,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Gražd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po predložení splátkového kalendára za pohľadávku vedenú
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosť o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do poradovníka
uchádzačov o uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu na uvoľnené byty na Ul. Hodská 1645/71,
Galanta – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť - primátor
odporúčaniu komisie vyhovel.
Bod č. 3 Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – Patria Domov
dôchodcov
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za
I. polrok 2022 – Patria Domov dôchodcov. Ing. Rita Kubíková, riaditeľka Patria – Domov
dôchodcov predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 Patria – Domov dôchodcov
v Galante bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante
v predloženom rozsahu.
Bod č. 4 Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – referát sociálnych
služieb
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za
I. polrok 2022 – referát sociálnych služieb. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych
služieb predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2022 – referát sociálnych služieb MsÚ
Galanta bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante
v predloženom rozsahu.
Bod č. 5 Vyhodnotenie PHSR za rok 2021
K uvedenému bodu bolo členom komisie zaslané Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2021. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu
sociálnych služieb, ako aj Ing. Rita Kubíková, riaditeľka Patria – Domov dôchodcov predložili
materiál za svoju oblasť a poinformovali členov komisie o obsahu.
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Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2021
a odporúča bez pripomienok predložiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Galante.
Bod č. 6 Pravidlá na poskytnutie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta
K uvedenému bodu boli členom komisie zaslané Pravidlá na poskytnutie jednorazových
a mimoriadnych dávok mestom Galanta. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych
služieb predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala Pravidlá na
poskytnutie jednorazových a mimoriadnych dávok mestom Galanta a odporúča bez pripomienok
predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Galante.
Bod č. 7 Pravidlá na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie obyvateľom mesta
Galanta
K uvedenému bodu boli členom komisie zaslané Pravidlá na poskytnutie finančného príspevku na
stravovanie obyvateľom mesta Galanta. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych
služieb predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala Pravidlá na
poskytnutie finančného príspevku na stravovanie obyvateľom mesta Galanta a s pripomienkou
vypustiť čl. 7 bod 8 /stravné lístky na obedy je možné zakúpiť na mestskom úrade poslednú stredu
v príslušnom kalendárnom mesiaci/ odporúča predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu
v Galante.
Bod č. 8 Informatívna správa o činnosti Denných centier (2019 - 2022)
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Informatívna správa o činnosti Denných centier
(2019 – 2022). Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb predložila
a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Denných centier na území mesta Galanta a mestských častí za
obdobie 2019 – 2022 a odporúča bez pripomienok predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante
v predloženom rozsahu.
Bod č. 9 Návrh VZN mesta Galanta č. ....../2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta
Galanta na ulici Esterházyovcov
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh VZN mesta Galanta č. ....../2022
o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta na ulici Esterházyovcov. Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb informovala, že na základe stanoviska komisie zo
dňa 08.06.2022 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Galante dňa 08.07.2022 e-mailom
zaslaný Návrh VZN mesta Galanta č. ...../2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta
na ulici Esterházyovcov, Žiadosť o pridelenie nájomného bytu so všetkými náležitosťami, vzorové
rodiny, ako aj kritéria k prideľovaniu nájomných bytov. Boli požiadaní o pripomienkovanie
materiálu do 30 dní t.j. do 08.08.2022 z dôvodu zapracovanie pripomienok pre príslušné komisie
/do stanoveného termínu nebola zaslaná žiadna pripomienka/.
Zotlán Vedrődy sa vyjadril, že v uvedenom návrhu VZN nesúhlasí s prideľovaním resp.
obsadením bytov z dôvodu hodných osobitného zreteľa pre policajtov (mestských, štátnych)
a lekárov.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala Návrh VZN
mesta Galanta č. ...../2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta na ulici
Esterházyovcov s nasledovnými pripomienkami: - z prílohy, ktoré tvoria obsah žiadosti vyňať:
bod 5 - Potvrdenie Bysprav s.r.o. Galanta s.r.o. o uhradení všetkých záväzkov, resp. nedoplatkov
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po lehote splatnosti voči Byspravu s.r.o., Nová Doba 924/13, 924 01 Galanta,
bod 6 - Potvrdenie MsÚ Galanta, oddelenie finančné a majetkové – poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.

Bod č. 10 Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 35 žiadostí:
 11 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 5 žiadostí vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie,
 10 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť,
 3 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
 1 žiadosť vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie,
 1 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť,
 1 žiadosť o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do poradovníka
uchádzačov o uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu na uvoľnené byty na Ul. Hodská 1645/71,
Galanta.
Členovia komisie boli upovedomení, že t.č. sa dve žiadosti nachádzajú v zozname žiadostí
pre bytový dom na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta:
Hlasovanie komisie: jednohlasne
Stanovisko komisie: komisia odporúča žiadosti ponechať v zozname žiadostí pre bytový dom
na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta.
Bod č. 11 Rôzne
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb:
-

predložila k prerokovaniu Dôvodovú správu k poskytnutiu finančného príspevku na
prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala
finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý
má dopad na úpravu rozpočtu na rok 2022 a navrhla preveriť výročné účtovné
uzávierky žiadateľov neverejných poskytovateľov za rok 2021 a na základe výsledku
pripraviť stanovisko pre komisiu finančnú a správy majetku.

-

predložila Žiadosť o jednorazový peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa a Žiadosť
o jednorazový peňažný príspevok v sociálnej núdzi.
Hlasovanie komisie: jednohlasne
Stanovisko komisie: komisia odporúča primátorovi mesta žiadosti o jednorazový
peňažný príspevok pre nezaopatrené dieťa nevyhovieť; žiadosti o jednorazový peňažný
príspevok v sociálnej núdzi vyhovieť a poskytnúť príspevok vo výške 100,- €.
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-

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
júl 2022:
Mesiac
Júl
2022

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

zariadenie opatrov. služby

-

Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 07.09.2022
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