Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa 26. apríla
2022 v priestoroch Denného centra Javorinka.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Hostia:
C. Prítomní
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
Milan Bičan
Ing. Milan Zeleňák
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb
Mgr. Veronika Bottková

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 –
PATRIA – Domov dôchodcov
4) Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 –
referát sociálnych služieb
5) Informatívna správa o plnení úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Galanta za rok 2021
6) Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galante č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi
vo vlastníctve mesta Galanta
7) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
8) 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, ktoré sa uskutočnilo
dňa 08.03.2022 bolo celkovo prerokovaných 7 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel:
 4 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosť vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí a to po vyrovnaní 50% z časti
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pohľadávky a uzatvorení Dohody o splácaní dlhu na zvyšnú časť pohľadávky – 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 Matúškovskej ceste
874/1, Galanta a následne prideliť byt – 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 v lokalite Dvor Garažd
1600, Galanta a následne prideliť izbu – primátor odporúčaniu komisie vyhovel.
Bod č. 3 Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021
– PATRIA – Domov dôchodcov
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 PATRIA – Domov dôchodcov. Ing. Rita Kubíková,
riaditeľka PATRIA – Domov dôchodcov poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu hospodárenia s rozpočtovým prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 PATRIA –
Domov dôchodcov bez pripomienok.
Bod č. 4 Analýza hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021
– referát sociálnych služieb
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 – referát sociálnych služieb. Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
Analýzu hospodárenia s rozpočtovým prostriedkami a majetkom mesta za rok 2021 – referát
sociálnych služieb bez pripomienok.
Bod č. 5 Informatívna správa o plnení úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Galanta za rok 2021
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Informatívna správa o plnení úloh III.
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta za rok 2021. Mgr. Adriana Molnáriová,
vedúca referátu sociálnych služieb poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante berie na vedomie
informatívnu správu o plnení úloh III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Galanta za
rok 2021 bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante
v predloženom rozsahu.
Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta č. ..../2022, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galante č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými
bytmi vo vlastníctve mesta Galanta
K uvedenému bodu bolo členom komisie zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta
Galanta č...../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galante
č.8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Galanta. Mgr. Adriana
Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb poinformovala členov komisie o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Galante č. 8/2019 o hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve
mesta Galanta a odporúča bez pripomienok predložiť Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
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Bod č. 7 Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 10 žiadostí:
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadosti 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 prvej žiadosti následne prideliť byt,
 2 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť,
 2 žiadostiam zo zoznamu žiadostí pre bytový dom na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila ponúknuť izby v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta.
Bod č. 8 Rôzne
1.
Ing. Augustín Popluhár, predseda komisie predložil Návrh na ocenenie – Cena mesta Galanta:
- MUDr. Alžbeta Császarová
Hlasovanie komisie: jednohlasne
Stanovisko komisie: komisia odporúča primátorovi mesta menovanú MUDr. Alžbetu
Császarovú navrhnúť na ocenenie – cena mesta Galanta.
- Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s.
Hlasovanie komisie:
6 členov za ocenenie po preklasifikácii „KOLEKTÍV
ZAMESTNANCOV Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta –
Svet zdravia a.s..
1 člen proti
Ing. Augustín Popluhár, predseda komisie predložil Cenu primátora mesta:
- Peter Olík
držitelia plakety
- Jozef Macúch
prof. MUDr. Jána Kňazovického
- Ferdinand Mikuš
za 100 odberov
Hlasovanie komisie: jednohlasne
Stanovisko komisie: komisia odporúča menovaného Petra Olíka, Jozefa Macúcha
a Ferdinanda Mikuša navrhnúť na cenu primátora mesta.
2.
Ing. Milan Zeleňák, poslanec MsZ požiadal, resp. dáva do pozornosti referátu sociálnych
služieb neprispôsobivú rodinu, ktorá býva v Javorinke v mestskom nájomnom byte.
Hlasovanie komisie: jednohlasne
Stanovisko komisie: komisia odporúča na najbližšie zasadnutie zaujať stanovisko správcu bytov
spol. Bysprav s.r.o., ako aj stanovisko referátu sociálnych služieb.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 27.04.2022

3

