
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného  dňa 3.9.2019. 
 

Prítomní :   na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie 

                    v úvode aj členovia 2 ďalších komisií a prednostka MsÚ PhDr. Andrea Mágyelová 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta a Hodnotiaca správa k rozpočtu mesta  

                        k 30.6.2019 – materiály k pripomienkovaniu  

                    3. Aktuálne záležitosti v sociálnej oblasti, rôzne 

                    4. Záver 
 

K bodu č.1 a 2: 

Zasadnutie otvorila a členov troch spoločne zasadajúcich komisií privítala prednostka MsÚ 

PhDr. Andrea Mágyelová. Materiály uvedené vyššie dostali členovia komisie vopred 

v elektronickej forme na preštudovanie a v úvode zasadnutia ich ešte stručne priblížila aj 

prednostka úradu. Zároveň nás oboznámila aj so zmenami vo VZN o dotáciách mesta 

a požiadala všetkých, aby svoje pripomienky ku všetkým materiálom doručili najneskôr do 

11.9.2019. Členovia našej komisie nemali ani v čase zasadnutia, ani do určeného termínu 

žiadne pripomienky a návrhy. 

K bodu č.3: 

Po skončení spoločného zasadnutia pokračovalo naše stretnutie bodom č.3, kde členovia mali 

tieto návrhy do zápisnice. 

Botoš Pavel navrhol aby Mesto naplánovalo do svojich investičných akcií vybudovať pri Dome 

smútku v cintoríne prístrešok, ktorý by chránil ľudí pri nepriaznivom počasí a vo vnútri domu 

smútku treba umiestniť primeranú ventiláciu alebo klimatizáciu. 

Členovia komisie sa znova zaoberali aj potrebou mať v meste azylový dom, alebo byt, prípadne 

iné dočasné priestory na krátkodobé riešenie pri mimoriadnych životných situáciách, dal by sa 

na to upraviť aj tzv.Gubányiho dom, ktorý tam stojí nevyužitý a chátra.  

Predseda komisie opäť navrhol, aby sa naša komisia aj tento rok zapojila do Dňa 

dobrovoľníctva v domove dôchodcov a októbrové zasadnutie venujeme stretnutiam s KD 

a JDS. 

Botoš Pavel ešte navrhol určiť správcu/domovníka v novej bytovke na Železničnej ulici 

a zabezpečiť vymaľovanie spoločných priestorov tejto bytovky, možno aj spoločnými silami 

(len im zabezpečiť materiál). 

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 
 


