Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 29.04.2019 v Dennom centre „Švermova“ Ul. Matičná 270/15, Galanta.
A. Prítomní členovia komisie:
-

Ing. Augustín Popluhár - predseda
Mgr. Miroslav Psota
MUDr. Ervin Chomča
Zoltán Vedrődy
Mgr. Júlia Gálová
Zoltán Nagy

B. Prítomní zamestnanci mesta:
-

Mgr. Adriana Molnáriová
Mgr. Nikoleta Tóthová

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
3) 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: 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,
- 2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste
874/1 komisia odporučila vyhovieť,
- 1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského - sociálneho bytu
komisia odporučila vyhovieť.
Bod č. 3: Rôzne
 Návrh na úpravu VZN mesta Galanta: predseda komisie spolu s ostatnými členmi
navrhli pripraviť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 2/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.107/2005 o
pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta
Galanta č.2/2007, č.21/2008, č.46/2009, č. 3/2016 a 29/2018 do 15. mája 2019, následne

zapracované návrhy preposlať komisií SZaB na pripomienkovanie a predložiť
kompletný materiál na rokovanie komisie sociálno - zdravotnej a bytovej v mesiaci jún
2019 na prerokovanie.
 Na návrh predsedu komisie sa najbližšie zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej
a bytovej uskutoční v priestoroch Denného centra na Ul. Kpt. Nálepku.

Záverom si komisia SZaB prezrela priestory Denného centra „Švermova“ a Ing. Augustín
Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová
V Galante dňa: 30.04.2019

