Zápisnica
z komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktorá sa uskutočnila per rollam
dňa 13.04.2021.
Materiál bol doručený členom komisie - Ing. Augustínovi Popluhárovi, Mgr. Miroslavovi
Psotovi, MUDr. Ervinovi Chomčovi, Zoltánovi Vedrődymu, Mgr. Júlii Gálovej a Bc. Katalin
Jakoda Rátz elektronicky, p. Zoltánovi Nagyovi v tlačenej verzii.
Program zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante uskutočnenej per
rollam dňa 13.04.2021:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 –
referát sociálnych služieb
4) Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 –
PATRIA – Domov dôchodcov
5) Vyhodnotenie plnenia úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta za
rok 2020
6) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
7) Rôzne
Bod č. 1: Otvorenie
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktorá sa uskutočnila
per rollam dňa 11.02.2021 bolo celkovo prerokovaných 16 žiadostí v oblasti bytovej problematiky.
Ostatné žiadosti nasledovne:
 11 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť – primátor žiadostiam vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní časti pohľadávky a na zvyšnú časť uzatvoriť
Splátkový kalendár – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť – primátor žiadosti vyhovel,
 1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť – primátor
žiadosti vyhovel,
 2 žiadostiam vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť –
primátor žiadostiam nevyhovel.
Bod č. 3 Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok
2020- referát sociálnych služieb
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 – referát sociálnych služieb.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu hospodárenia s rozpočtovým prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 – referát
sociálnych služieb s nasledovnou pripomienkou:
- prepracovať index rastu.
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Bod č. 4 Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020
PATRIA – Domov dôchodcov
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 PATRIA – Domov dôchodcov
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu hospodárenia s rozpočtovým prostriedkami a majetkom mesta za rok 2020 PATRIA –
Domov dôchodcov s nasledovnými pripomienkami:
- str. 6 – opraviť rok 2019 na rok 2020 – Rozpočet 2019
- str. 13 – opraviť posledné dva riadky
Bod č. 5 Vyhodnotenie plnenia úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Galanta za rok 2020
K uvedenému bodu bolo členom komisie zaslané Vyhodnotenie plnenia úloh III. Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Galanta za rok 2020.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta za rok 2020
bez
pripomienok
a odporúča
predložiť
Mestskému
zastupiteľstvu
v Galante
v predloženom rozsahu.
Bod č. 6: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Hodská 1645/71 – 1 (poradovník – 7 žiadateľov)
Počet voľných bytov:
Matúškovská cesta 874/1 – 1
Dvor Garažd 1600 – 1 byt, 1 izba
Žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme bytu:
Celkovo bolo prerokovaných 26 žiadostí:
 11 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 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 vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky,
 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 po vyrovnaní pohľadávky,
 1 žiadosť o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do poradovníka
uchádzačov o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na uvoľnené byty na Matúškovskej ceste
874/1, Galanta a následne prideliť byt na uvedenej adrese,
 4 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť.
Bod č. 7: Rôzne
A)
Na zasadnutí komisie zo dňa 19.11.2020 bola predložená žiadosť o jednorazovú finančnú
výpomoc. Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola doručená na referát sociálnych služieb v deň
zasadnutia komisie, komisia odporučila prešetriť rodinné, sociálne a bytové pomery a následne
žiadosť opätovne predložiť na najbližšie zasadnutie komisie. Z dôvodu zlej pandemickej situácie
žiadosť nebola prešetrená. Prešetrená v mesiaci marec 2021.
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Stanovisko komisie: komisia odporúča primátorovi mesta poskytnúť jednorazový peňažný
príspevok v sociálnej núdzi vo výške 30,- €.
B)
Na zasadnutí komisie uskutočnenej per rollam zo dňa 11.02.2021 na podnet predsedu komisie Ing.
Augustína Popluhára predkladáme Informatívnu správu o stravovaní sociálne odkázaných
obyvateľov za r. 2020 prostredníctvom Strednej odbornej školy obchodu a služieb:
Mesto Galanta zabezpečuje spoločné stravovanie v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č. 16/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN .. Mesto Galanta zabezpečuje
stravovanie pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta, (ktorý je poberateľom starobného,
sociálneho, vdovského (vdoveckého), invalidné a predčasne starobného dôchodku) v dvoch
stravovacích zariadeniach (Stredná odborná škola obchodu a služieb, PATRIA – Domov
dôchodcov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu.
Cez Strednú školu obchodu a služieb sa stravuje v priemere za mesiac cca 95 občanov
mesta Galanta. Od roku 2020 sa z rozpočtu mesta pravidelne zabezpečil nákup menu boxov
v celkovej výške 2 550,- €. Časť z uvedenej sumy bola refundovaná vo výške 1 130,- €.
Zariadenie zabezpečuje aj rozvoz stravy, na ktoré mesto prispieva v zmysle Dodatku č. 3
0,05 € na jeden obed.
Hodnota stravného lístka – 3,00 € (občan si môže zakúpiť stravné lístky len na počet
pracovných dní).
Príspevok sa poskytuje opakovane formou doplatku na jedno hlavné jedlo v pracovných
dňoch pre sociálne odkázaného obyvateľa vo výške 0,60 € podľa výšky dôchodku v zmysle vyššie
uvedeného VZN.

Cez PATRIA – Domov dôchodcov v Galante sa stravuje v prieme za mesiac cca 30
občanov mesta Galanta.
Hodnota stravného lístka:
- racionálna strava 3,00 €,
- diabetická strava 3,07 €,
(občan si môže zakúpiť stravné lístky len na počet pracovných dní).
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o stravovaní sociálne odkázaných obyvateľov za rok
2020 prostredníctvom Strednej odbornej školy obchodu a služieb komisia berie na vedomie.
C)
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb informuje o požiadavkách Denných
centier na rok 2021, ktoré budú zrealizované podľa potreby a rozpočtu RSS:
- DC Kpt. Nálepku – altánok
- DC Švermova – brána, oplotenie
- DC Hody – nežiadajú
- DC Javorinka – maľovka priestorov
- DC Nebojsa – oprava záhradného domčeka
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie požiadavky Denných centier na rok 2021
s pripomienkou predsedu komisie Ing. A. Popluhára a člena komisie Mgr. Júlii Gálovej –
o možnosti zabezpečenia vonkajších pohybových strojov (podporiť ich mobilitu a zdravie) v rámci
rozpočtu.
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D)
Požiadavky na najbližšie zasadnutie:
Ing. Augustín Popluhár, Mgr. Júlia Gálová:
- stav zapožičiavania pomôcok
- SOS náramok
- prizvať zastupujúcu štatutárku PATRIA – DD
Mgr. Miroslav Psota:
- vyžiadať informáciu 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
- vyžiadať informáciu 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

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 19.04.2021
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