
                                                     Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fi ľakove,  

zo dňa 08.3.2016. 
 
 
 
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Príprava plánu práce na 1.polrok 2016 
                  3. Rôzne a Záver 
 
 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina a všetkým 
členkám komisie poprial príjemný sviatok MDŽ.  
K bodom 2 a 3: 
Na prvom tohtoročnom zasadnutí komisia prijala plán práce na 1.polrok 2016, ktorý je 
súčasťou  a predseda komisie informoval o nových zámeroch mesta, ktoré sa prejednávali 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Členka komisie Mária Zupko navrhla, aby sa 
komisia zapojila do aktivít ku Dňu autizmu tak, že 4.apríla sa v čitárni Mestskej knižnice 
uskutoční výstavka výtvarných prác detí postihnutých autizmom, spojená s malou 
besedou. Študenti Gymnázia, resp. aj ďalších škôl sa v tento deň zapoja rozdávaním 
modrých stužiek a letáčikov o tomto ochorení v uliciach mesta, preto sa aprílové 
zasadnutie bude konať v tomto termíne.  
Komisia sa zaoberala aj témou Komunitného centra, ktoré v súčasnej dobe čaká na nový 
projekt, je vyhlásené výberové konanie na nových pracovníkov, sú tam však veľmi prísne 
kritériá. 
V oblasti zdravotníctva boli otázky k budove bývalej polikliniky, či je známy aktuálny 
majiteľ a či má mesto možnosti vyzvať ho, aby sa aspoň staral o areál. Boli dotazy na 
chýbajúce RTG- pracovisko, ale situácia v tejto oblasti sa nemení. 
Pavel Botoš informoval o spolunažívaní obyvateľov v novej bytovke, ktorú Mesto 
odovzdalo  v decembri minulého roka. Pracovníci TSP tam riešili menšie medzisusedské 
problémy, ale teraz je už situácia dobrá. Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy 
do zápisnice a preto po vyčerpaní programu zasadnutia predseda zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
       
 
                                                                                                            Jozef Tankina, v.r. 
                                                                                                           predseda komisie 
   
 
Zapísala:  
Iveta Cíferová  
tajomníčka komisie 

 
 



 
 
 

Plán práce komisie zdravotníctva a sociálnych vecí     
na 1. polrok 2016. 

 
 

 
 
Február/marec  
Príprava plánu práce na 1.polrok 2016 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Apríl  
Výstava prác detí a beseda o autizme v Mestskej knižnici 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Máj 
Účasť na májových akciách dôchodcov – zasadnutie komisie spolu s vedením 
KD a MsO JDS, resp. návšteva n.o. Nezábudka 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
 
Jún 
Práca TSP a Komunitného centra vo Fiľakove 
Plán práce na 2.polrok 2016 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
 
 
 
Plán práce bol schválený na zasadnutí komisie dňa 8.3.2016  

 
 

 
 
 
 
 


