Zápisnica
z komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktorá sa uskutočnila per rollam
dňa 11.02.2021.
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 komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej
starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov v Galante v roku
2020
4) Informatívna správa o poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie v
„Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom centre“ prostredníctvom Patria – Domov
dôchodcov v Galante v roku 2020
5) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
6) Rôzne
Bod č. 1: Otvorenie
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galanta dňa 19.11.2020 bolo
celkovo prerokovaných 18 žiadostí v oblasti bytovej problematiky:
 6 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 Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávok, resp. uzatvorenia Dohody
o splácaní dlhu a uznaní dlhu so spol. Bysprav s.r.o. a uzatvorenia Dohody o splácaní
dlhu s oddelením miestnych daní a poplatkov MsÚ Galanta – primátor odporúčaniu
komisie vyhovel,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. uzatvorenia
Dohody o splácaní dlhu a uznaní dlhu so spol. Bysprav s.r.o. – primátor odporúčaniu
komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť s požiadavkou predkladania potvrdení o splácaní
dlhu uzatvorenej v zmysle platnej Dohody so spoločnosťou Bysprav s.r.o. – nakoľko
bolo zistené, že nájomca nedodržiava úhradu splátok v zmysle stanovenej dohody:
primátor žiadosti nevyhovel,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. uzatvorenia
Dohody o splácaní dlhu s oddelením miestnych daní a poplatkov MsÚ Galanta –
primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci prehodnotenia nepredĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská
1645/71, Galanta komisia odporučila nevyhovieť – primátor žiadosti nevyhovel,
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 1 žiadosti vo veci výmeny bytu v rámci Matúškovskej cesty 874/1 Galanta, resp.
výmeny bytu z Matúškovskej cesty 874/1, Galanta na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť – primátor žiadosti nevyhovel,
 3 žiadostiam vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila vyhovieť –
primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci pridelenia nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť –
primátor žiadosti nevyhovel.
Bod č. 3 Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej
starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov v Galante v roku
2020
K uvedenému bodu Vám bola zaslaná Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej
služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov
dôchodcov v Galante v roku 2020.
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri
osobnej starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov v Galante v roku
2020 komisia sociálno-zdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok.
Bod č. 4 Informatívna správa o poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie v
„Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom centre“ prostredníctvom Patria – Domov
dôchodcov v Galante v roku 2020
K uvedenému bodu Vám bola zaslaná Informatívna správa o poskytovaní sociálnych služieb
krízovej intervencie v „Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom centre“ prostredníctvom
Patria – Domov dôchodcov v Galante v roku 2020.
Stanovisko komisie: Informatívnu správu o poskytovaní sociálnych služieb krízovej intervencie
v „Nocľahárni“ a v „Nízkoprahovom dennom centre“ prostredníctvom Patria – Domov
dôchodcov v Galante v roku 2020 komisia sociálno-zdravotná a bytová berie na vedomie bez
pripomienok.
Bod č. 5: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 16 žiadostí:
 11 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, 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 a uzatvorenia splátkového
kalendára,
 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 1 žiadosť o nájomný byt komisia odporučila zaradiť do poradovníka uchádzačov
o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na uvoľnené bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta,
 2 žiadostiam o nájomný byt komisia odporučila nevyhovieť.
Bod č. 6: 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.
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Stanovisko komisie: komisia odporúča opätovne z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadosť
prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie.
B)
Na podnet p. Mgr. Miroslava Psotu Vás informujeme o stave zabezpečenia ľudí bez
domova v meste Galanta od novembra 2020.
Občania bez prístrešia majú zabezpečené ubytovanie v neziskovej organizácii Armáda spásy,
n.o.. Od januára 2021 bol do Armády spásy prijatý nový sociálny pracovník Mgr. Milan Hyll,
ktorý vykonáva s občanmi bez prístrešia sociálnu intervenciu:
- sociálne poradenstvo: 8 občanov,
- vybavovanie dokladov, dokumentov(soc. poisťovňa, ORPZ, ...): 5 občanov,
- pomoc pri vykonaní osobného bankrotu: 4 občania,
- exekučné konania: 3 občania,
- zaradenie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie: 3 občania,
- súdne konania: 1 občan.
Armáda spásy zapája v rámci svojej činnosti aj občanov bez prístrešia pri zabezpečovaní
rozvozu potravín a šatstva v rámci spolupráce s TESCO pre obyvateľov mesta Galanta (Garažd
1600, Hodská 1645/71, Matúškovská cesta 874/1, Ul. Z. Kodálya 763, Nebojsa) a príslušné
obce (Gáň, Košúty).
Pravidelne zabezpečujú pre občanov bez prístrešia testovanie COVID 19 – doteraz
s negatívnym výsledkom.
Mgr. Miroslav Psota – navrhuje prijať uznesenie: „Sociálna-zdravotná a bytová komisia
MsZ v Galante berie na vedomie informáciu o stave zabezpečenia potrieb občanov bez
prístrešia počas mimoriadnej situácie a oceňuje prácu Armády spásy pri zabezpečení
ubytovania, sociálnej intervencii, zapájania do pracovnej činnosti a pravidelného
testovania na COVID-19“.
Stanovisko komisie: komisia berie na vedomie informáciu o stave zabezpečenia potrieb
občanov bez prístrešia počas mimoriadnej situácie a oceňuje prácu Armády spásy pri
zabezpečení ubytovania, sociálnej intervencii, zapájania do pracovnej činnosti a pravidelného
testovania na COVID-19“.

Mgr. Júlia Gálová – žiada o doplnenie informácie, akou čiastkou mesto Galanta podporuje
Armádu spásy za poskytovanie služieb ľudom bez domova.
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb informuje, že mesto Galanta na
základe uznesenia MsZ v Galante č. 300-Z/2020 zo dňa 01.10.2020 vyčlenilo finančné
prostriedky vo výške 22 500,- € na účel služby ubytovania občanov bez prístrešia a uspokojenia
ich základných životných potrieb. Mesto Galanta poskytlo vyššie uvedenú finančnú podporu
neziskovej organizácii Armáde spásy na Slovensku.
C)
Mgr. Adriana Molnáriová 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 Vám predkladám počet a zoznam klientov prijatých za rok 2020
a január 2021:
ROK
2020

zariadenie pre seniorov
celkovo/trvalý pobyt Galanta
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zariadenie opatrov. služby

Január
2021

45 klientov /celkovo/
z toho 13 klientov s trvalým pobytom GA

1 klient

zariadenie pre seniorov
celkovo/trvalý pobyt Galanta
6 klientov /celkovo/
z toho 0 klientov s trvalým pobytom GA

zariadenie opatrov. služby

1 klient

Ing. Augustín Popluhár – odporúča prehodnotiť stav prijímania nových klientov (zariadenie pre
seniorov), zabezpečiť aspoň percentuálne 50% občan s trvalým pobytom mesta Galanta, 50%
ostatné obce, z dôvodu, že mestská organizácia PATRIA DD v Galanta je financovaná aj
z rozpočtu mesta Galanta.
Stanovisko komisie: komisia odporúča prehodnotiť postup prijímania nových klientov do
zariadenia pre seniorov.
D)
Ing. Augustín Popluhár – navrhuje predložiť na najbližšie zasadnutie komisie informatívnu
správu o stravovaní sociálne odkázaných obyvateľov za r. 2020 prostredníctvom Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Galante. V informatívnej správe žiada uviesť počet
stravníkov, náklady z dôvodu COVID 19, výška stravného lístka /či nastala zmena/ s výhľadom
na rok 2021.
Stanovisko komisie: komisia súhlasí s návrhom predložiť na najbližšie zasadnutie informatívnu
správu o stravovaní sociálne odkázaných obyvateľov za r. 2020 prostredníctvom Strednej
odbornej školy obchodu a služieb.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 16.02.2021
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