Komisia sociálno-zdravotná a bytová MsZ Galanta
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej MsZ v Galante, ktoré sa
konalo dňa 06.09.2016 vo fajčiarskom sálone MsÚ Galanta.
Prítomní členovia komisie:

podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie sa uskutočnilo s nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Kontrola plnenia úloh
3) Návrh zmien a doplnkov rokovacieho poriadku MsZ v Galante
4) Donáška stravy – Mgr. Anita Tušková, riaditeľka PATRIA DD v Galante
5) Návrh pravidiel na uzavretie nájomnej zmluvy k nájomným bytom postavených
s podporou ŠFRB
6) Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2016
7) Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
8) Rôzne /Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za
rok 2015 – sociálna oblasť/
Prerokovanie jednotlivých bodov bolo nasledovné:
Bod č. 1: Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril MUDr. Richard Šimaljak, ktorý privítal prítomných.
Ospravedlnil neprítomnosť predsedníčky komisie MUDr. Heleny Kertészovej –
neprítomná z dôvodu práceneschopnosti. Následne prítomných oboznámil programom
rokovania a pristúpilo sa k riešeniu jednotlivých bodov.
Bod č. 2: Kontrola plnenia úloh
Členovia komisie boli oboznámení s kontrolou plnenia úloh zo zasadnutia komisie zo dňa
02.06.2016.
Bod č. 3: Návrh zmien a doplnkov rokovacieho poriadku MsZ v Galante
K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh zmien
a doplnkov rokovacieho poriadku MsZ v Galante. Mgr. Zuzana Morovičová, vedúca
oddelenia všeobecnej a vnútornej správy, oboznámila prítomných s Návrhom zmien
a doplnkov rokovacieho poriadku MsZ, ktorý má byť súčasťou rokovania zastupiteľstva
dňa 29.09.2016.
Stanovisko komisie: komisia sociálno – zdravotná a bytová MsZ prerokovala Návrh zmien a doplnkov
rokovacieho poriadku MsZ v Galante a navrhuje Mestskému zastupiteľstvu v Galante rokovací
poriadok schváliť s nasledujúcimi zmenami: jednomyseľne odporúča čl. 10 ods. 8 ponechať v pôvodnom
znení bez rozšírenia o druhú a tretiu vetu a v platnom Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva
Galanta v čl. 2 ods. 1 písm. a) vynechať slovo „najdôležitejšie“.
Bod č. 4: Donáška stravy – Mgr. Anita Tušková, riaditeľka PATRIA DD v Galante
Na zasadnutí komisie sociálno – zdravotnej a bytovej MsZ dňa 02.06.2016 prítomní
členovia komisie navrhli na najbližšie zasadnutie prizvať Mgr. Anitu Tuškovú, riaditeľku
PATRIA DD v Galante vo veci možnosti zabezpečenia donášky stravy. MUDr. Richard
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Šimaljak odovzdal slovo p. Mgr. A. Tuškovej, aby oboznámila členov komisie
s možnosťou zabezpečenia sociálnej služby ich zariadením.
Mgr. Anita Tušková informovala prítomných, že uvedenú službu nie je možné
zrealizovať z dispozičných a kapacitných dôvodov. Ďalej uviedla, že sociálne odkázaní
obyvatelia mesta Galanta/obyvatelia, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti/ majú zabezpečenú donášku stravy prostredníctvom opatrovateľskej
služby.
Stanovisko komisie: komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie podané informácie vo veci
zabezpečenia donášky stravy zariadením PATRIA DD v Galante.
Bod č. 5: Návrh pravidiel na uzavretie nájomnej zmluvy k nájomným bytom postavených
s podporou ŠFRB
K uvedenému bodu bol členom komisie spolu s pozvánkou zaslaný Návrh pravidiel na
uzavretie nájomnej zmluvy k nájomným bytom postavených s podporou ŠFRB. Mgr.
Miroslav Psota, prednosta MsÚ Galanta, oboznámil prítomných s uvedeným Návrhom,
ktorý bol vypracovaný na základe prijatého uznesenia č. 195/Z-2016 z 28.01.2016.
Informoval, že uvedený návrh bude i predmetom rokovania komisie finančnej a správy
majetku ako aj investičnej výstavby, kde bude predložených 5 variantov bytových domov
– typových bytov určených na nájomné bývanie. Uviedol, že vzhľadom na možné
legislatívne zmeny odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu definitívnu podobu
podmienok uzatvárania nájomných zmlúv až po začiatku výstavby nájomných bytov.
Stanovisko komisie: Návrh pravidiel na uzavretie nájomnej zmluvy k nájomným bytom postavených
s podporou ŠFRB komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie s alternatívou B a takto
uvedený Návrh odporúča predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie.
Bod č. 6: Analýza čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2016
K uvedenému bodu bola členom komisie spolu s pozvánkou zaslaná Analýza čerpania
rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2016. Mgr. Lívia Gešková, vedúca oddelenia
spoločenských služieb informovala členov komisie o hospodárení mesta s finančnými
prostriedkami za I. polrok 2016 v sociálnej oblasti.
Stanovisko komisie: Analýzu čerpania rozpočtových prostriedkov za I. polrok 2016 – sociálna oblasť
komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť
Mestskému zastupiteľstvu v Galante v predloženom rozsahu.
Bod č. 7: Prerokovanie žiadostí v oblasti bytovej
Celkovo bolo prerokovaných 32 žiadostí:
9 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,
2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1
komisia odporučila vyhovieť,
9 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1
komisia odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky,
2 žiadostiam vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu na Matúškovskej ceste 874/1
komisia odporučila nevyhovieť,
1 žiadosti vo veci výmeny bytu z Matúškovskej cesty 874/1 na Ul. Hodská 1645/71
komisia odporučila nevyhovieť,
1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600 komisia
odporučila vyhovieť,
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1 žiadosti vo veci predĺženia Zmluvy o nájme bytu v lokalite Dvor Garažd 1600 komisia
odporučila vyhovieť po vyrovnaní pohľadávky,
1 žiadosti vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského – sociálneho bytu komisia
odporučila vyhovieť,
2 žiadostiam vo veci uzatvorenia zmluvy o nájme mestského – sociálneho bytu komisia
odporučila nevyhovieť.
Bod č. 8: Rôzne /Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta
za rok 2015 – sociálna oblasť/
K uvedenému bodu bolo členom komisie spolu s pozvánkou zaslané Vyhodnotenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok 2015 – sociálna
oblasť. Mgr. Lívia Gešková, vedúca oddelenia spoločenských služieb predložila
a informovala prítomných o obsahu za sociálnu oblasť.
Stanovisko komisie: Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Galanta za rok
2015 – sociálna oblasť, komisia sociálno – zdravotná a bytová berie na vedomie bez pripomienok
a odporúča v predloženom rozsahu zapracovať do Vyhodnotenia PHSR za rok 2015 a následne
predložiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Galante.
Záverom MUDr. Richard Šimaljak poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

MUDr. Richard Šimaljak
člen komisie sociálno – zdravotnej a bytovej
Zapísala: Mgr. Veronika Bottková
V Galante dňa: 14.09.2016
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