Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
konaného dňa 9.mája 2017.
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti
3. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.
K bodu č.2:
Členovia komisie sa zaoberali témou fungovania Klubu dôchodcov. Od apríla sa
v popoludňajších hodinách neprevádzkuje, nakoľko Mesto nemá v súčasnosti osobu,
ktorá by bola za prevádzkovanie priestorov KD určená a p.I.Brózmanová predĺženie
zmluvy odmietla. Aj naďalej tam sídli MsO JDS, ich aktivity sú však iného charakteru
a služby 2x týždenne pre ich činnosti nepokrývajú využitie priestorov KD pre širokú
seniorskú verejnosť. Tajomníčka komisie i vedenie mesta oslovili niekoľko osôb, ktoré by
boli na túto funkciu prijateľné, či priamo v tzv. členskej základni KD (podľa ich
záznamov majú 80 členov, hoci oficiálne ako organizácia nefungujú), ale doteraz to nikto
neprijal. Jedná sa tu o pracovný pomer, ktorý povereného správcu zaväzuje, aby boli
priestory KD prístupné seniorom v meste min. 3x v týždni.
Viacerí členovia navrhli, aby bola oslovená p. Elena Lipničková, ktorá je dosť akčná pri
aktivizácii seniorov na výlety či akcie a týmto by sa mohli oživiť aj iné voľnočasové
aktivity a záujmové činnosti v priestoroch KD.
Ďalej sa členovia komisie zaoberali otázkou riešenia sídla pre KC a TSP, nakoľko sa
jednoznačne zhodli na tom, že ich premiestnenie do tzv. Gubányiho domu by bolo ideálne
pre mesto z viacerých dôvodov, keďže Mesto je už vlastníkom tejto nehnuteľnosti
a momentálne sú aj otvorené výzvy na rekonštrukciu, resp. zriadenie takýchto priestorov.
Dom by tak aspoň nechátral a vzhľadom na prevádzkovú dobu oboch organizácií by
s tým nemali mať problémy ani susedia. Zároveň by sa tak mohla lepšie prehĺbiť
súčinnosť dvoch podobných subjektov, teda KC a TSP.
Komisia navrhuje poslancom MZ, aby tento návrh podrobne prejednali, prípadne sa
zaoberali tým, ako by sa mala táto nehnuteľnosť využívať inak, aby nestrácala na
hodnote.
Z plánovaných programov našej komisie sa neuskutočnil Deň zdravia pre seniorov,
nakoľko RÚVZ má tieto aktivity v pláne v 2.polroku a termín sa včas upresní.
Aktivity ku Dňu autizmu komisia v mesiaci apríl nevedela zorganizovať, preto sa cca
v mesiaci október k tejto téme ešte vrátime (podrobnejšie sa tým bude komisia zaoberať
na júnovom zasadnutí).
K bodu č.3:
Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice, preto predseda zasadnutie
komisie ukončil.

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

