
Z á p i s n i c a 
 

zo  
zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva  pri MZ vo Fi ľakove, 

konaného dňa 30.októbra 2017. 
 
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Aktuálne záležitosti  
                  3. Záver 
 
K bodu č.1: 
Členov komisie privítal a zasadnutie komisie otvoril jej predseda Jozef Tankina.  
 
K bodu č.2: 
A./ Komisia zhodnotila, že charitatívne podujatie – výstava a kultúrny program pod 
názvom „Zdraví pre zdravotne postihnutých“, ktoré v zastúpení Mesta Fiľakovo 
zorganizovali jej členovia v spolupráci s n.f. Carissimi, sa podarilo, boli naň pozitívne 
ohlasy a pekný záujem.  
B./  Na vedenie Mesta prišla žiadosť od Komunitného centra vo Fiľakove, s požiadavkou 
na riešenie presťahovania ich sídla. Nakoľko sú možnosti na podávanie žiadostí na 
poskytnutie nenávratných príspevkov a ich momentálne umiestnenie v budove MsKS 
nevyhovuje, navrhli zamestnanci KC niekoľko variantov na premiestnenie. Pri každom 
však treba počítať s rekonštrukciou. Táto žiadosť spolu s prílohami – mapa katastra – 
boli členom komisie zaslané vopred na preštudovanie a komisia sa mala k návrhom 
vyjadri ť.  Na dnešnom zasadnutí sa členovia zhodli, že zrejme najvhodnejší variant 
z navrhnutých je prvá nehnuteľnosť – tzv. Kelemenov dom na Jilemnického ulici, napriek 
tomu, že to nie je dostavaná budova. Je to riešenie vyhovujúce lokalitou, technicky 
jednoduchšie na prerábku, lebo nie je dokončená stavba, je tam aj príprava na inžinierske 
siete a prijateľná je aj cena. Z hľadiska využitia (počet miestností, pivnice...) je tiež 
najperspektívnejší, lebo sa tam budú môcť súbežne robiť rôzne činnosti. Nedostatok 
vonkajšieho areálu nepovažuje komisia za problém, ak sa nebude dať odkúpiť susedná 
parcela, môžu sa exteriérové aktivity zamerať do parku, prírody a pod. 
 
K bodu č.3: 
Členovia komisie nemali žiadne návrhy do zápisnice, preto  predseda zasadnutie komisie 
ukončil. Novembrové zasadnutie bude spojené so zasadnutím všetkých komisií k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 2018. 
 
       
 
                                                                                                              Jozef Tankina, v.r. 
                                                                                                           predseda  komisie 
Zapísala:  
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie 
 
 
 


