
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove, 

konanej v n.o. Nezábudka vo Fiľakove,  dňa 17.6.2019. 
 

Prítomní :   na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie a hosť komisie  

                     primátor mesta Mgr.Attila Agócs, PhD. 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Projekt právneho poradenstva a centra právnej pomoci 

                    3. Aktuálne záležitosti v sociálnej oblasti, rôzne 

                    4. Záver 
 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie a pána primátora privítal predseda Jozef Tankina. 

K bodu č.2: 

Mesto sa cez projekt zapojilo do možnosti zabezpečiť občanom právne poradenstvo, najmä 

v oblasti exekúcií uvalených na ich byty, či domy. Mnohí z nich nemajú ani prehľad koľko 

exekúcií majú, ako treba s exekútormi a súdmi komunikovať a ako zastaviť hrozbu, že ich 

vysťahujú na ulicu. Ďalším dôvodom ohrozenia ich bývania je, že sú v podnájmoch u takých 

majiteľov bytov, ktorí ich úžernícky zdierajú a nájmy sú neúmerne vysoké, služby za to 

a údržba bytoviek žiadna a vzniká mnoho iných ohrození, napr. riziko vzniku epidémií. Mesto 

o tomto probléme vie, je tu už pár rokov, lenže nie sú dostatočné legislatívne páky, aby sa dalo 

pomôcť vždy a každému. Mnohí občania si tieto situácie privodili viac či menej sami 

neuváženým zadlžovaním sa a čo je ešte horšie úmyselným neplatením nájmu a poplatkov za 

bývanie. Mesto koordináciou tohto poradenstva poverilo Veroniku Svetovú, pracovníčku 

Komunitného centra a Pavla Botoša, člena našej komisie a pracovníka TSP. On zároveň 

zabezpečuje súčinnosť Centra právnej pomoci, kde do nášho mesta chodia poskytovať právne 

služby odborníci – právnici 2x mesačne. Tu sa riešia hlavne osobné bankroty, ktoré však nie sú 

vždy pre týchto občanov najlepším riešením, lebo po pár týždňoch sú v dlhovej pasci znova. 

Pán primátor vysvetlil prečo Mesto do projektu vstúpilo a aké legislatívne možnosti pomoci 

občanom existujú a Pavel Botoš opísal niektoré skúsenosti z práce s klientami. Uvedenej 

tematike sa ešte budeme venovať na ďalších zasadnutiach.  

K projektu Zdravé regióny a funkcii asistent zdravia sa nám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, aby 

asistent osvety zdravia pre lokalitu Fiľakovo prišiel na naše zasadnutie. Člen komisie Albert 

Kováč sa o účasti koordinátora alebo asistenta zdravia dohodne osobne s expertom projektu 

Mgr. Richardom Kokym, požiada ho aby sa zúčastnili nášho zasadnutia.  

K bodu č.3: 

Komisia nepodala žiadne návrhy na udelenie mestských ocenení v tomto roku v oblasti 

zdravotníctva a sociálnych vecí. 

K bodu č.4: 

Po vyčerpaní celého programu zasadnutia poďakoval predseda členom komisie za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

  

                                                                                                             Jozef Tankina, v.r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísala:  

Iveta Cíferová  

tajomníčka komisie 


