Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa
8. marca 2022 vo fajčiarskom salóniku MsÚ Galanta.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Hostia:
C. 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
Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb
Mgr. Veronika Bottková

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 pre sociálnu oblasť –
Výzva č. 4
4) Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej
starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov Galanta v roku 2021
5) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
6) 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, ktorá sa uskutočnila
dňa 01.02.2022 bolo celkovo prerokovaných 30 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel:
 16 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 Ul. Hodská 1645/71, Galanta komisia
odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie – primátor odporúčaniu komisie
vyhovel,
 4 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
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 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1,
Galanta komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky – primátor odporúčaniu
komisie vyhovel,
 3 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť – primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky - primátor odporúčaniu komisie
vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci výmeny bytu v rámci Matúškovskej cesty 874/1, Galanta komisia
odporučila vyhovieť – 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 Ul. Hodská 1645/71,
Galanta – primátor odporúčaniu komisie vyhovel.
Bod č. 3 Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 pre sociálnu
oblasť – Výzva č. 4
K uvedenému bodu boli členom komisie zaslané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
Galanta na rok 2022 pre sociálnu oblasť a následne Tabuľka č. 1 (viď príloha zápisnice) – Zoznam
prijatých žiadostí v zmysle Výzvy č. 4. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych
služieb informovala, že v zmysle uvedenej tabuľky nie sú dve žiadosti (GOS – Sociálna prevencia,
TEMPLARS SLOVAKIA – Srdce na dlani) v súlade s Výzvou č. 4 a jedna žiadosť (ZŠ - Be–
pečná škola) – je vyradená v zmysle čl. 2 písm. b) VZN č. 23/2021.
Ing. Augustín Popluhár, predseda komisie navrhol žiadosti, ktoré nie sú v súlade s Výzvou č. 4
vyradiť – jednohlasne 7 členov komisie.
Prešlo sa k odsúhlasovaniu jednotlivých žiadostí o dotáciu:
P.č.

Žiadateľ

Názov projektu

Výška
celkových
nákladov
v€

Požadovaná
dotácia

Odporúčanie
komisie
SZaB

Hlasovanie

za 6
zdržal sa 1
jednohlasne 7

1.

GOS

Aktívne starnutie

3 000,-

2 400,-

2 400,-

2.

Klub pre integráciu
osôb so zdravotným
postihnutím

7 050,-

3 000,-

3 000,-

3.

Rodinné centrum
BAMBUĽKOVO

8 000,-

6 400,-

3 200,-

4.

Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie Galanta
OZ Dobroprajnosť Jóindulat
Trnavská
arcidiecézna charita

Rekondičný pobyt
pre občanov
s ťažkým zdravot.
postihnutím
Zlepšenie kvality
života a zdravia
obyvateľov mesta
Navráťme deťom
duševné zdravie

1 105,80

580,-

580,-

Srdce na dlani

2 500,-

2 000,-

2 000,-

DEŇ
S CHARITOU bližšie k ľudom
v Galante

3 000,-

2 300,-

2 300,-

5.
6.

SPOLU:

13 480,-

2

za 6
zdržal sa 1
jednohlasne 7

za 6
zdržal sa 1
za 4
zdržali sa 3

Vzhľadom k tomu, že bolo zistené, že z vyššie uvedených žiadostí - žiadosť GOS – Aktívne
starnutie taktiež nie je v súlade s Výzvou č. 4, boli dňa 09.03.2022 formou e-mailu (per rollam)
oslovení všetci členovia komisie o zaujatie stanoviska vo veci vyradenia uvedenej žiadosti zo
zoznamu žiadostí o poskytnutie dotácie.
neodpovedali 2
Hlasovanie: 5 členovia komisie za vyradenie žiadosti
Celková suma po vyradení žiadosti:

SPOLU:

11 080,-

Stanovisko komisie k návrhu na prerozdelenie dotácií v oblastiach „Sociálna oblasť a podpora
verejného zdravia“ na rok 2022: komisia sociálno-zdravotná a bytová na základe hlasovania
členov komisie odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť prerozdelenie dotácií podľa
priloženej tabuľky č. 2 (viď príloha zápisnice) za uvedenú oblasť v celkovej výške 11 080,- €.
V uvedenom bode Mgr. Miroslav Psota predložil Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov
na Transparentný účet ZMOS POMOC UKRAJINE a na účel pomoci ODÍDENCOM
Z UKRAJINY.
Stanovisko komisie k prerozdeleniu finančných prostriedkov na transparentný účet ZMOS
POMOC UKRAJINE a na účel pomoci ODÍDENCOM Z UKRAJINY: komisia sociálnozdravotná a bytová na základe hlasovania členov komisie odporúča Mestskému zastupiteľstvu
v Galante schváliť prerozdelenie finančných prostriedkov nasledovne:
Transparentný účet ZMOS POMOC UKRAJINE
vo výške 1 260,- €
Na účel pomoci ODÍDENCOM Z UKRAJINY
vo výške 10 000,- €

Zvyšnú čiastku t.j. 13 660,- € ponechať na položke dotácie a na II. polrok 2022 vyhlásiť novú
výzvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 pre sociálnu oblasť.

Bod č. 4 Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej
starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov Galanta v roku 2021
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Informatívna správa o poskytovaní
opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa prostredníctvom PATRIA –
Domov dôchodcov Galanta v roku 2021. 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
Informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby a pomoci pri osobnej starostlivosti
o dieťa prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov Galanta v roku 2021 bez pripomienok.

Bod č. 5 Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 7 žiadostí:
 4 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 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
pohľadávky a uzatvorení Dohody o splácaní dlhu na zvyšnú časť pohľadávky,
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 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,
 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.

Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 15.03.2022
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TABUĽKA č. 1
ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIADOSTÍ V ZMYSLE VÝZVY Č. 4
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA GALANTA
PRE SOCIÁLNU OBLASŤ NA ROK 2022

P.č.

Žiadateľ

Názov a účel projektu

1.

Galantské osvetové
stredisko

2.

Galantské osvetové
stredisko

3.

Klub pre integráciu
osôb so zdravotným
postihnutím
Rodinné centrum
BAMBUĽKOVO

Aktívne starnutie
Podpora voľnočasových aktivít
so zameraním na umeleckotvorivú činnosť seniorov
a podpora vzdelávacích aktivít
v oblasti informačných
technológií a vitality pre
seniorov
Sociálne prevencia
Realizácia preventívnych
programov pre žiakov
základných škôl sídliacich na
území mesta Galanta so
zameraním na prevenciu
závislostí, násilia a diskriminácie
a taktiež podpora aktivít
zameraných na prevenciu
sociálno-patologických javov
Rekondičný pobyt pre občanov
s ťažkým
zdravotným postihnutím
Zlepšenie kvality života
a zdravia obyvateľov mesta
Podpora zvyšovania životných
šancí jednotlivcov so
znevýhodnených sociálnoekonomických podmienok
Navráťme deťom duševné
zdravie
Posilniť duševné zdravie detí,
psychickú odolnosť, schopnosť
zdôveriť sa, hľadať pomoc,
podporiť ich zvládacie
mechanizmy, ako sa vyrovnať
s ťažkými životnými situáciami
Srdce na dlani
Dokázať aj naďalej
zabezpečovať s ošatením pre
ľudí so slabých, sociálnoekonomických pomerov
a zároveň sociálnu rehabilitáciu
pre ľudí, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom ocitli na okraji
spoločnosti a túžia sa do nej
opätovne začleniť. Zároveň
podporiť povedomie bežnej
spoločnosti o dobrovoľníckej
práci a jej prínosu

4.

5.

Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie Galanta

6.

OZ Dobroprajnosť Jóindulat
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Výška
celkových
nákladov
projektu
3 000,- €

Požadovaná
dotácia na
2022

Vyradená/
Nevyradená

2 400,- €

Nevyradená

1 250,- €

1 000,- €

Nie je
v súlade
s výzvou č. 4

7 050,- €

3 000,- €

Nevyradená

8 000,- €

6 400,- €

Nevyradená

1 105 ,80 €

580,- €

Nevyradená

2 500,- €

2 000,- €

Nevyradená

7.

TEMPLARS
SLOVAKIA

8.

Trnavská arcidiecézna
charita

Duševná hygiena a zdravie ako
súčasť skvalitnenia života
seniorov Podpora sociálnej
inklúzie seniorov a občanov
so zdravotným postihnutím
DEŇ S CHARITOU – bližšie
k ľudom v Galante
Sprostredkovať základné
informácie o službách charity
a dostupnú sociálnu pomoc
a zlepšovať kvalitu života
obyvateľov mesta Galanta
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3 550,- €

2 750,- €

Nie je
v súlade
s výzvou č. 4

3 000,- €

2 300,- €

Nevyradená

TABUĽKA č. 2
ODPORÚČANÉ PREROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV – DOTÁCIA Z ROZPOČTU
MESTA NA ROK 2022 PRE OBLASŤ
„SOCIÁNA OBLASŤ A PODPORA VEREJNÉHO ZDRAVIA“ NA ROK 2022

P.č.

Žiadateľ

Názov a účel projektu

1.

Klub pre integráciu
osôb so zdravotným
postihnutím
Rodinné centrum
BAMBUĽKOVO

Rekondičný pobyt pre občanov
s ťažkým
zdravotným postihnutím
Zlepšenie kvality života
a zdravia obyvateľov mesta
Podpora zvyšovania životných
šancí jednotlivcov so
znevýhodnených sociálnoekonomických podmienok
Navráťme deťom duševné
zdravie
Posilniť duševné zdravie detí,
psychickú odolnosť,
schopnosť zdôveriť sa, hľadať
pomoc, podporiť ich zvládacie
mechanizmy, ako sa vyrovnať
s ťažkými životnými
situáciami
Srdce na dlani
Dokázať aj naďalej
zabezpečovať s ošatením pre
ľudí so slabých, sociálnoekonomických pomerov
a zároveň sociálnu
rehabilitáciu pre ľudí, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom ocitli
na okraji spoločnosti a túžia sa
do nej opätovne začleniť.
Zároveň podporiť povedomie
bežnej spoločnosti
o dobrovoľníckej práci a jej
prínosu
DEŇ S CHARITOU – bližšie
k ľudom v Galante
Sprostredkovať základné
informácie o službách charity
a dostupnú sociálnu pomoc
a zlepšovať kvalitu života
obyvateľov mesta Galanta

2.

3.

Centrum
pedagogickopsychologického
poradenstva
a prevencie Galanta

4.

OZ Dobroprajnosť Jóindulat

5.

Trnavská
arcidiecézna charita

CELKOM:
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Výška
celkových
nákladov
projektu
7 050,- €

Požadovaná
dotácia na
2022
3 000,- €

Odporúčanie
KSZaB na
poskytnutie
dotácie
3 000,- €

8 000,- €

6 400,- €

3 200,- €

1 105 ,80 €

580,- €

580,- €

2 500,- €

2 000,- €

2 000,- €

3 000,- €

2 300,- €

2 300,- €

21 655,80 €

14 280,- €

11 080,- €

