Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 03.03.2020 v malej zasadačke MsÚ Galanta (2. poschodie).
A. Prítomní členovia komisie:
-

Ing. Augustín Popluhár - predseda
Mgr. Miroslav Psota
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Mgr. Júlia Gálová
Zoltán Nagy

B. Prítomní zamestnanci mesta a PATRIA – DD :
- Peter Paška - primátor
- Mgr. Anita Tušková
- Mgr. Ivan Szolga
- Mgr. Adriana Molnáriová
- Mgr. Nikoleta Tóthová
Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. .../2020, o poskytovaní dotácii z
rozpočtu mesta Galanta
3) Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby za rok 2019
4) Informatívna správa o poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie v nocľahárni
a v NDC za rok 2019
5) Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta
(2019-2023) za rok 2019
6) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
7) Rôzne (návrhy na ocenenie: cena primátora alebo ďakovné listy)
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 dňa 21.01.2020
celkovo bolo prerokovaných 17 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.




2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
na základe odporúčania komisie odporučil opätovne prerokovať na najbližšom
zasadnutí komisie,
1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta po
vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného potvrdenia, vyhovel,
4 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1
Galanta vyhovel,





2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta na základe odporúčania komisie odporučil opätovne prerokovať na najbližšom
zasadnutí komisie,
2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného potvrdenia,
vyhovel
6 žiadostiam vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu,
vyhovel.

Bod č. 3: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. .../2020, o poskytovaní dotácii z
rozpočtu mesta Galanta
 K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2020, o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta
Galanta. Uvedený návrh VZN predložil Mgr. Ivan Szolga, vedúci oddelenia právneho
a verejného obstarávania MsÚ Galanta a poinformoval členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2020,
o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Galanta komisia sociálno – zdravotná a bytová
berie na vedomie bez pripomienok.
Bod č. 4: Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby v roku 2019
 K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslaná Informatívna
správa o poskytovaní opatrovateľskej služby v roku 2019. Mgr. Anita Tušková,
riaditeľka PATRIA – DD predložila a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby v roku
2019 komisia sociálno-zdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok. Zároveň
Ing. Augustín Popluhár, predseda komisie sociálno – zdravotnej a bytovej oboznámil
členov komisie, že prebehlo pracovné stretnutie, ktoré bolo zvolané na podnet pána
predsedu komisie SZaB k príprave nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb
prostredníctvom Patria – DD a mesta Galanta. Na základe vyššie uvedeného navrhol
členom komisie pripraviť svoje návrhy, podnety, pripomienky k poskytovaným
sociálnym službám.
Bod č. 5: Informatívna správa o poskytovaní sociálnej služby v „Nocľahárni“ a v
„Nízkoprahovom dennom centre“ v roku 2019
 K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslaná Informatívna
správa o poskytovaní sociálnej služby v „Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom
centre“ v roku 2019. Mgr. Anita Tušková, riaditeľka PATRIA – DD predložila
a poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o poskytovaní sociálnej služby v
„Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom centre“ v roku 2019 komisia sociálnozdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok.
Bod č. 6: Informatívna správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za
rok 2019
 K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslaná Informatívna
správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019.
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb MsÚ Galanta predložila
a poinformovala členov komisie o obsahu.

Stanovisko komisie: Informatívna správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych
služieb za rok 2019 berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému
zastupiteľstvu v Galante v predloženom v rozsahu.
Bod č. 7: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 16 žiadostí:
- 8 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,
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 na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila vyrovnať pohľadávku a nevyhovieť,

-

1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,

-

1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu komisia
odporučila vyhovieť,

-

1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila žiadosť opätovne
prerokovať na najbližšom zasadnutí.

Bod č. 8: Rôzne
 Sťažnosť voči p. Horváthovej Andrei na Ul. Hodská 1645/71: Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu soc. služieb prečítala sťažnosti na obyvateľku z bytovky
na Ul. Hodskej 1645/71 Andreu Horáthovú.
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie sťažnosť a navrhuje väčšiu súčinnosť
Mestskej polícií a pre opakovaných porušeniach upovedomiť referát sociálnych služieb.
 Návrhy na ocenenie /cena primátora, ďakovný list/: Mgr. Adriana Molnáriová,
vedúca referátu sociálnych služieb navrhla na ocenenie p. Tibora Kovácsa za dlhoročnú
podporu a pomoc seniorom a Štefana Rótha za aktívneho seniora na súťažiach
a reprezentovanie DC.
 Predseda komisie navrhoval najbližšie zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej
a bytovej uskutočniť v Patria – DD dňa 24.03.2020 o 16:00.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová
V Galante dňa: 05.03.2020

