Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo dňa 8. júna
2022 vo fajčiarskom salóne MsÚ Galanta.
A. Prítomní členovia komisie:
B. Prítomní
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
Peter Paška, primátor mesta
Milan Bičan
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. 4/2
4) Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. ................/2022 o nakladaní s bytmi
vo vlastníctve mesta Galanta na ulici Esterházyovcov - príprava materiálu, ktorý je
súčasťou zatiaľ len komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
5) Hodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2022
6) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
7) 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 26.04.2022 bolo celkovo prerokovaných 10 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel:
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila nevyhovieť - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť - primátor odporúčaniu komisie vyhovel,
 2 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila zaradiť do poradovníka
uchádzačov o uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu na uvoľnené byty na Matúškovskej ceste
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874/1, Galanta a prvej žiadosti následne prideliť byt - primátor odporúčaniu komisie
vyhovel,
 2 žiadostiam o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť - primátor
odporúčaniu komisie vyhovel,
 2 žiadostiam zo zoznamu žiadostí pre bytový dom na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila ponúknuť izby v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta - primátor
odporúčaniu komisie vyhovel.
Bod č. 3 Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Galanta na rok 2022 pre sociálnu
oblasť – Výzva č. 4/2
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. 4/2. Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych
služieb informovala, že prijaté žiadosti spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie v zmysle VZN
mesta Galanta č. 23/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Prešlo sa k odsúhlasovaniu jednotlivých žiadostí o dotáciu:
Tabuľka č. 2
P.č.

Žiadateľ

1.

Klub pre integráciu
osôb so zdravotným
postihnutím

2.

Galantské osvetové
stredisko

3.

Galantské osvetové
stredisko

Názov projektu

Výška
celkových
nákladov
v€

Požadovaná
dotácia

Odporúčanie
komisie
SZaB

Rekondičný pobyt
pre ťažko
zdravotne
postihnuté deti
i dospelých
z Galanty s
doprovodom
Zdravý život –
zdravotná osveta
Podpora aktivít
zameraná na
ochranu zdravia
obyvateľov mesta,
propagáciu
zdravého
životného štýlu
a prevenciu proti
civilizačným
ochoreniam
Aktívne starnutie
Podpora
voľnočasových
aktivít so
zameraním na
umelecko-tvorivú
činnosť seniorov
a vitality seniorov

3 540,-

1 500,-

1 500,-

za 6
zdržal sa 1

3 000,-

2 400,-

1 500,-

Jednohlasne 7

1 000,-

800,-

800,-

jednohlasne 7

SPOLU:

Hlasovanie

3 800,-

Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová na základe hlasovania členov komisie
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Galante schváliť prerozdelenie dotácií v zmysle Výzvy č. 4/2
podľa priloženej tabuľky č. 2 za uvedenú oblasť v celkovej výške 3 800,- €.
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Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ................/2022
o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta na ulici Esterházyovcov - príprava
materiálu, ktorý je súčasťou zatiaľ len komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Galanta č. ................/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta na ulici
Esterházyovcov. Mgr. Miroslav Psota, viceprimátor mesta poinformoval členov komisie
o obsahu.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante odporúča referátu
sociálnych služieb pripraviť najneskôr do 08.07.2022: žiadosť o pridelenie nájomného bytu so
všetkými náležitosťami, vzorové rodiny a skompletizovať kritéria k prideľovaniu nájomných bytov.
Bod č. 5 Hodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2022
Predseda komisie schválil vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov na
zasadnutiach v II. polroku 2022.
Bod č. 6 Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 15 žiadostí:
 2 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,
 3 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, resp. predložení dohody
o splácaní dlhu...,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta komisia odporučila vyhovieť,
 2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600 komisia
odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení splátkového kalendára,
 1 žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia odporučila nevyhovieť,
 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.
Bod č. 7
1) 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 predložila aktuálny počet a zoznam klientov prijatých za apríl,
máj 2022:
zariadenie opatrov. služby

Máj
2022

zariadenie pre seniorov
celkovo/trvalý pobyt Galanta
6 klientov /celkovo/
z toho 1 klient s trvalým pobytom GA

Jún

4 klienti /celkovo/

-

Mesiac

3

-

2022

z toho 0 klientov s trvalým pobytom GA

2) Milan Bičan – poslanec MsZ Galanta oznámil, že nakoľko sa zúčastnil výročnej – členskej
schôdzi v Hodoch navrhuje navýšenie platenia za prenájom v uvedenom dennom centre.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 14.06.2022
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Príloha č. 1
ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIADOSTÍ V ZMYSLE VÝZVY Č. 4/2
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA GALANTA NA ROK 2022 PRE
SOCIÁLNU OBLASŤ A PODPORU VEREJNÉHO ZDRAVIA

P.č.

Žiadateľ

Názov a účel projektu

1.

Klub pre integráciu
osôb so zdravotným
postihnutím

2.

Galantské osvetové
stredisko

3.

Galantské osvetové
stredisko

Rekondičný pobyt pre ťažko
zdravotne postihnuté deti
i dospelých z Galanty s
doprovodom
Zdravý život – zdravotná osveta
Podpora aktivít zameraná na
ochranu zdravia obyvateľov
mesta, propagáciu zdravého
životného štýlu a prevenciu proti
civilizačným ochoreniam
Aktívne starnutie
Podpora voľnočasových aktivít so
zameraním na umelecko-tvorivú
činnosť seniorov a vitality seniorov
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Výška
celkových
nákladov
projektu
3 540,- €

Požadovaná
dotácia na
2022

Vyradená/
Nevyradená

1 500,- €

Nevyradená

3 000,- €

2 400,- €

Nevyradená

1 000,- €

800,- €

Nevyradená

