Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ Galanta
Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa konalo
dňa 5. septembra 2017 v PATRIA Domov dôchodcov, Švermova ul. 1457/16 Galanta.
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2017, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení
VZN mesta Galanta č. 50/2009, VZN mesta Galanta č. 51/2010, VZN mesta Galanta
č. 4/2011, VZN mesta Galanta14/2012, VZN mesta Galanta č. 26/2014, VZN mesta
Galanta č. 6/2015
4) Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 – referát sociálnych služieb
5) Žiadosť o finančný príspevok - Centrum sociálnych služieb pre starších občanov
Samaritán, Galanta
6) Žiadosť o schválenie zmeny názvu Denného centra Nebojsa
7) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
8) Rôzne
Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné:
Bod č. 1: Otvorenie
Predsedníčka komisie privítala prítomných a vzhľadom na skutočnosť, že zasadnutia
sa zúčastnili iba traja členovia komisie, čím komisia nebola uznášaniaschopná sa
prítomní členovia uzniesli pokračovať v zasadnutí. Nakoľko sa zasadnutie komisie
uskutočnilo v priestoroch PATRIA Domov dôchodcov, Mgr. Anita Tušková,
riaditeľka zabezpečila prezentáciu zariadenia v rámci ich 30. ročného pôsobenia –
existencie.
Následne boli predsedníčkou komisie oboznámení s programom rokovania a pristúpilo
sa k riešeniu jednotlivých bodov.
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante dňa 23.05.2017
bolo prerokovaných 19 žiadostí v oblasti bytovej problematiky, ktorým primátor mesta
podľa odporúčania komisie vyhovel resp. nevyhovel.
Bod č. 3: Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č..../2017,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení VZN
mesta Galanta č. 50/2009, VZN mesta Galanta č. 51/2010, VZN mesta Galanta č. 4/2011,
VZN mesta Galanta14/2012, VZN mesta Galanta č. 26/2014, VZN mesta Galanta č.
6/2015
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K uvedenému bodu bol členom komisie zaslaný Návrh zmeny Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Galanta č..../2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom Patria –
Domov dôchodcov v Galante. Mgr. Anita Tušková, riaditeľka PATRIA DD predložila
a poinformovala členov komisie o vykonaných zmenách – úprave výšky úhrad za
služby poskytované v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby.
K uvedenému návrhu zmeny VZN sa vyjadril Mgr. Ján Marsall, ktorý súhlasil iba
s polovičným zvýšením úhrady za služby poskytované v zariadení pre seniorov
a v zariadení opatrovateľskej služby.
Z prítomných troch členov komisie: dvaja vyjadrili súhlasné stanovisko k návrhu
zmeny uvedeného VZN, jeden vyjadril nesúhlasné stanovisko.
Vzhľadom na nedostatočný počet členov na zasadnutí, predsedkyňa komisie nariadila
od neprítomných členov vyžiadať e-mailom stanovisko k uvedenému návrhu zmeny
VZN s termínom najneskôr do 08.09.2017. Do stanoveného termínu vyjadrili súhlasné
stanovisko dvaja členovia komisie.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante prerokovala
návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č..../2017, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Galanta č.43/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb prostredníctvom Patria – Domov dôchodcov v Galante, v znení
VZN mesta Galanta č.50/2009, VZN mesta Galanta č.51/2010, VZN mesta Galanta
č.4/2011, VZN mesta Galanta č.14/2012, VZN mesta Galanta č.26/2014, VZN mesta
Galanta č.6/2015 a odporúča predložiť Mestskému zastupiteľstvu na rokovanie.
Bod č. 4: Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 – referát sociálnych služieb
K uvedenému bodu bola členom komisie zaslaná Analýza rozpočtu za I. polrok 2017 –
referát sociálnych služieb. Prítomní členovia komisie vyjadrili súhlasné stanovisko
k analýze rozpočtu za I. polrok 2017.
Vzhľadom na nedostatočný počet členov na zasadnutí, predsedkyňa komisie nariadila
od neprítomných členov vyžiadať e-mailom stanovisko k analýze rozpočtu za I. polrok
2017 s termínom najneskôr do 08.09.2017. Do stanoveného termínu vyjadrili súhlasné
stanovisko dvaja členovia komisie.
Stanovisko komisie: Analýzu rozpočtu za I. polrok 2017 komisia sociálno-zdravotná
a bytová berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť Mestskému
zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu na schválenie.
Bod č. 5: Žiadosť o finančný príspevok – Centrum sociálnych služieb pre starších
občanov Samaritán, Galanta
Na zasadnutí komisie sociálno-zdravotnej a bytovej zo dňa 23.05.2017 bola
prerokovaná žiadosť CSS pre starších občanov Samaritán o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 1 500,- € na pokrytie televízneho signálu pre klientov zariadenia –
žiadosť bola odporúčaná na opätovné prerokovanie na najbližšie zasadnutie komisie.
Nakoľko sa CSS pre starších občanov Samaritán podarilo vyriešiť vyššie uvedenú
situáciu, bola členom komisie zaslaná nová žiadosť o finančných príspevok vo výške
1 500,- € na nákup elektricky polohovateľného lôžka s príslušenstvom.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante neodporúča
žiadosti vyhovieť.
Bod č. 6: Žiadosť o schválenie zmeny názvu Denného centra Nebojsa
Uvedená žiadosť bola predmetom rokovania komisie na zasadnutí zo dňa 23.05.2017
– žiadosť bola odporúčaná na opätovné prerokovanie na najbližšie zasadnutie komisie.
Stanovisko komisie: komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ v Galante odporúča
schváliť zmenu názvu Denného centra Nebojsa na Denné centrum Michala
Dočolomanského Nebojsa.
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Bod č. 7: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 28 žiadostí:
- 12 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71
komisia odporučila vyhovieť,
- 4 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Ul. Hodská 1645/71
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky, resp. predložení
požadovaného potvrdenia,
- 3 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste
874/1 komisia odporučila vyhovieť,
- 4 žiadostiam vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste
874/1 komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky,
- 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd
1600 komisia odporučila vyhovieť,
- 1 žiadosti vo veci predĺženia zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd
1600 odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky,
- 1 žiadosti vo veci výmeny bytu z Matúškovskej cesty 874/1 na Ul. Hodská
1645/71 komisia odporučila nevyhovieť,
- 2 žiadostiam vo veci pridelenia mestského – sociálneho bytu komisia
odporučila vyhovieť.

Záverom MUDr. Helena Kertészová poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.

MUDr. Helena Kertészová v.r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 18.09.2017
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