Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
konaného dňa 8.júna 2017.
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Pripomienkovanie Návrhu na prijatie úveru Mestom Fiľakovo
Pripomienky k hodnotiacej správe k Hodnotiacej správe programového
rozpočtu Mesta Fiľakovo k 31.12.2016
Návrhy na nominácie občanov na mestské ocenenia
3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti
4. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.
K bodu č.2:
Členovia komisie dostali spolu s pozvánkou v elektronickej podobe aj materiály na
prerokovanie, ku ktorým mali vyjadriť svoje pripomienky.
A./ Návrh na prijatie úveru za účelom uskutočnenia investičných aktivít spolu
s dôvodovou správou ešte osobne na žiadosť niektorých členov komisie podrobnejšie
vysvetlil prítomný zástupca primátora mesta Ing. László Kerekes. V rámci krátkej
diskusie k tomuto bodu sa všetci zhodli na tom, že
Členovia komisie považujú prijatie úveru a jeho použitie na predložené zámery za
potrebné a doporučujú Mestu po prerokovaní s viacerými bankami o najvýhodnejších
podmienkach úver prijať.
B./ Pripomienky k hodnotiacej správe k Hodnotiacej správe programového
rozpočtu Mesta Fiľakovo k 31.12.2016 nemali členovia žiadne, nakoľko tento dokument
prešiel oficiálnym auditom, takže členovia nemali dôvod ho podrobne rozoberať.
C./ Členovia komisie mali predložiť svoje návrhy na udelenie mestských ocenení občanom
mesta počas letných osláv Dní mesta. Viacerí členovia komisie navrhli na Cenu mesta p.
Máriu Zupko, členku komisie, za jej všestrannú a dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti.
K bodu č.3:
Opakovane sme sa zaoberali témou fungovania Klubu dôchodcov. Ešte stále nebolo
rozhodnuté o jeho ďalšej prevádzke a preto členovia komisie opakovane podávajú návrh
z minulého zasadnutia.
Členovia komisie doporučujú, aby bola oslovená a za poverenú osobu prevádzkovania KD
prijatá p. Elena Lipničková, bytom Tulipánova 22, Fiľakovo.
Pokračovalo sa aj v diskusii o otázke riešenia sídla pre KC, resp. aj TSP. Keďže sa zatiaľ
neprejednal ani návrh umiestniť ich do tzv. Gubányiho domu, nakoľko sú vraj proti
tomu susedia. Podľa informácií predsedu komisie a člena Alberta Kováča sú už vyhlásené
nové výzvy na vytváranie KC, kde je možnosť rekonštrukcie aktuálnych KC, alebo
výstavba nových, resp. kúpa vyhovujúcej budovy a jej rekonštrukcia. Na to by však malo
Mesto nájsť a získať do vlastníctva takú budovu, ktorá by vyhovovala aj svojim
umiestnením, aby bola napr.v širšom centre mesta a aj veľkosťou, nakoľko by bolo
ideálne premiestniť sem nielen sídlo KC, ale aj sídla TSP a OH (občianskych hliadok),
aby tieto subjekty mohli (a museli !) účinnejšie spolupracovať. Padli návrhy pozisťovať
vlastníkov a možnosti odkúpenia niektorých RD – napr. dom „Kovácsovcov“ na rohu
Malá/Radničná, RD rodičov Zs.Pintér na Jilemnického ul., RD Hámorovcov na
Radničnej ul.. Ďalšie návrhy si členovia premyslia a k téme sa vrátime na júlovom
zasadnutí.
Komisia navrhuje poslancom MZ, aby možnosti vytvorenia nového sídla KC, príp. aj TSP
a OH prejednali a hľadali najvhodnejšie riešenie podľa kritérií stanovených vo výzvach
Vlády SR, EÚ a pod.
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Aktivity ku Dňu autizmu a konkrétne benefičná akcia „Zdraví pre postihnutých“ má už
určený termín konania na 8.10.2017. Aktívne sa do nej majú zapojiť aj členovia komisie
a preto sa k tomu vrátime, keď budú známe presné požiadavky.
K bodu č.4:
Počas letných mesiacov sa bude zasadnutie komisie konať v prvý júlový a posledný
augustový týždeň a keďže členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice,
predseda zasadnutie komisie ukončil.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie
Zapísala:
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie

