Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
konaného dňa 28.augusta 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:
Pán Kováč informoval o aktuálnej kampani proti užívaniu toluénu, regionálnym
kanceláriám splnomocnenca ÚV pre rómske komunity boli zaslané letáky, ktoré boli
ďalej distribuované predovšetkým do predajní. Podľa priebežného prieskumu bolo
konštatované, že bežný predaj toluénu nie je voľne prístupný pre širokú verejnosť, no
možno sa tzv. „distribútori“ zásobujú ním buď v zahraničí, alebo inými cestami. Z ďalšej
diskusie k téme sa spomenul prípad, že hoci sa vedelo kto presne ponúka deťom toluén,
túto osobu sa nedalo oficiálne stíhať, keďže toluén nie je definovaný v zákone ako
návyková droga.
Členovia komisie sa zaoberali aj listom občanov (sťažnosťou?-nebol k dispozícii, len bolo
slovne oznámené), kde poukazujú na neriešiteľnú situáciu v bytových domoch, v ktorých
majiteľom väčšiny bytov je Ján Juhász. Sú tam často havarijné situácie, často im chcú
odpojiť vodu, či iné energie, na Biskupickej ul.10, 12 treba opraviť strechu a komín, na
Železničnej 38, 40 sú veľké problémy so žumpou a neúnosná situácia je aj na Daxnerovej
73,75 a 77. Mnohí obyvatelia týchto bytov žiadajú, aby ich správu prevzala zase
spoločnosť Filbyt, to však nie je reálne. Bude treba zmapovať koľko bytov v jednotlivých
bytoch Ján Juhász, resp. jeho Spoločenstvo vlastníkov bytov má v osobnom vlastníctve,
ale ani Mesto pri rokovaní s ním nemá možnosti dosiahnuť nápravu.
Potom sa ešte členovia zaoberali otázkou narastania problémov s niektorými
neprispôsobivými občanmi, pribúda žobrajúcich detí, i dospelých, obťažujú hlavne
zákazníkov obchodných reťazcov, najmä zahraničných a turistov, a to nielen popoludní,
či večer, ale aj v čase kedy by deti mali byť v školách. Bude nutné častejšie kontrolovať
tieto miesta členmi mestskej polície a pracovníkmi TSP. Práca s takými rodinami je
zložitá, lebo problémy sú už s rodičmi takýchto detí, je ich niekoľko rodín, odobratie detí
do náhradnej, alebo ústavnej výchovy problémy nevyrieši a tieto zariadenia sú tiež
preplnené.
Po vyčerpaní programu už členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice,
predseda preto zasadnutie komisie ukončil.

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

