Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 12.11.2019 v malej zasadačke /2. poschodie/ MsÚ Galanta.
A. Prítomní členovia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej:
- Ing. Augustín Popluhár - predseda
- Mgr. Miroslav Psota
- MUDr. Ervin Chomča
- Zoltán Vedrődy
- Zoltán Nagy
- Bc. Katalin Jakoda Rátz
- Mgr. Júlia Gálová
B.

Prítomní zamestnanci mesta, PATRIA - DD, spol. Bysprav s.r.o.:
- Mgr. Adriana Molnáriová
- Mgr. Nikoleta Tóthová
- Mgr. Anita Tušková
- Martin Fukas

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Návrh rozpočtu na rok 2020
4) Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2019
5) Plán práce na rok 2020
6) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
7) Rôzne
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 Galanta dňa 22.10.2019
celkovo bolo prerokovaných 12 žiadostí v oblasti bytovej problematiky - primátor
mesta žiadostiam podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.





2 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta
vyhovel,
1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71, Galanta na
základe odporúčania komisie odporučil po predložení požadovaného potvrdenia
žiadosť posunúť na najbližšie zasadnutie komisie,
1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600,
Galanta na základe odporúčania komisie odporučil po predložení požadovaného
potvrdenia žiadosť posunúť na najbližšie zasadnutie komisie,
8 žiadostiam vo veci pridelenia nájomného bytu, vyhovel.

Bod č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2020
 K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh rozpočtu na rok
2020 Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb uviedla uvedený materiál
a informovala o návrhu rozpočtu na rok 2020.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante, návrh rozpočtu na
rok 2020 prerokovala a odporúčala bez pripomienok Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
Bod č. 4: Hodnotenie činnosti komisie za II. polrok 2019
 Predseda komisie schválil vyplatenie odmien členom – odborníkom z radov občanov na
zasadnutiach v II. polroku 2019:
- odborníci z radov občanov:
Bc. Katalin Jakoda Rátz
Zoltán Vedrődy
Mgr. Júlia Gálová
Zoltán Nagy
Bod č. 5: Plán práce na rok 2020
 Plán práce obdržali členovia komisie spolu s pozvánkou. Mgr. Anita Tušková – riaditeľka
PATRIA - DD navrhovala zapracovať do plánu do III. zasadnutia komisie /máj-jún/ Návrh
VZN mesta Galanta č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta č. 43/2009
o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom PATRIA – Domov dôchodcov v Galante
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Stanovisko komisie: Plán práce na rok 2020 komisia sociálno-zdravotná a bytová odporúča
doplniť na základe pripomienok a predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom
rozsahu.
Bod č. 6: 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 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,

-

1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť,

-

1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600, Galanta
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení požadovaného
potvrdenia.

Bod č. 7: Rôzne
 žiadosť o trvalý pobyt – Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb MsÚ
Galanta predložila žiadosť p. Lakatošovej E., ktorá požiadala o udelenie trvalého pobytu na
adrese Matúškovská 874/1 z dôvodu schválenia opatrovateľského príspevku.
Stanovisko komisie: komisia odporúča primátorovi mesta žiadosti vyhovieť a udeliť trvalý
pobyt p. Lakatošovej E. na Matúškovskej ceste 874/1.
 Materská škola Hody – Mgr. Adriana Molnáriová, vedúca referátu sociálnych služieb MsÚ
Galanta poinformovala členov komisie o podanom oznámení od riaditeľky MŠ - Mgr. Elvíra
Tarová vo veci vytýčenia ochrannej bariéry okolo kotolne na elokovanom pracovisku.

Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová žiadosť berie na vedomie.
 Nájomné byty – v súvislosti s platením platieb s užívaním bytu bol na návrh komisie SZaB
pozvaný konateľ spoločnosti Bysprav s.r.o. p. Martin Fukas. Konateľ spoločnosti vysvetlil
spôsob platenia, výšku a výpočet nájomného v nájomných bytoch mesta Galanta.
Návrh komisie: komisia odporúča pripraviť dodatok k VZN – prílohu mesta o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta.
Záverom Ing. Augustín Popluhár poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Augustín Popluhár v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Nikoleta Tóthová
V Galante dňa: 18.11.2019

