Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ Galanta
Zápisnica
z riadneho zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa
konalo dňa 16. októbra 2018 vo fajčiarskom salóne MsÚ Galanta.

Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Návrh rozpočtu na rok 2019
4) Vyhodnotenie PHSR za rok 2017 (referát sociálnych služieb)
5) Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2018
6) Plán práce na I. polrok 2019
7) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
8) Rôzne

Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné:
Bod č. 1: Otvorenie
Predsedníčka komisie privítala prítomných a oboznámila 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 28.08.2018 bolo
prerokovaných 24 žiadostí v oblasti bytovej problematiky, ktorým primátor mesta podľa
odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.

Bod č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2019
K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh rozpočtu na rok
2019 Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb uviedla uvedený
materiál a informovala o návrhu rozpočtu na rok 2019.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante, návrh rozpočtu
na rok 2019 prerokovala a odporúčala bez pripomienok Mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.
Bod č. 4: Vyhodnotenie PHSR za rok 2017 (referát sociálnych služieb)
K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslané Vyhodnotenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2017 – sociálna oblasť
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb predložila materiál
a informovala prítomných o obsahu za sociálnu oblasť.
Stanovisko komisie: Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta
za rok 2017 – sociálna oblasť Opatrenie 5.1 Podpora sociálnej inklúzie vybraných cieľových
skupín komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok a odporúča
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v predloženom rozsahu zapracovať do Vyhodnotenia PHSR za rok 2017 a následne predložiť na
rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Galante.
Bod č. 5: Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2018
Predsedníčka komisie schválila vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov
na zasadnutiach v II. polroku 2018 a to nasledovne:
- odborníci z radov občanov:
Ing. Klára Frištáková
140,-€
Elen Ondreáková
140,-€
Bod č. 6: Plán práce na I. polrok 2019
Plán práce obdržali členovia komisie spolu s pozvánkou. Plán práce bol jednohlasne
schválený s tým, že v priebehu I. polroka 2019 sa podľa potreby doplní aktuálnou
tematikou.
Bod č. 7: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 15 žiadostí:
- 5 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
- 1 žiadosti vo veci predĺženie zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení
požadovaného potvrdenia,
- 5 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1
komisia odporučila vyhovieť,
- 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy v lokalite Dvor Garažd 1600 komisia
odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného
potvrdenia,
- 2 žiadostiam vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského-sociálneho bytu
komisia odporučila vyhovieť,
- 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy na Ul. Hlavnej 988/27 komisia odporučila
vyhovieť na dobu neurčitú.
Bod č. 8: Rôzne
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb MsÚ Galanta predložila
žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú p. Prisky Malíkovej komisií
sociálno - zdravotnej a bytovej na prerokovanie.
Stanovisko komisie: komisia odporúča primátorovi mesta žiadosti vyhovieť a vyhotoviť
zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú.
Záverom MUDr. Helena Kertészová poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová
V Galante dňa: 24.10.2018
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