
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa 16.septembra 2020. 
 

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Aktuálne informácie zo života seniorov v meste                    

               3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
               4. Záver 
 

K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef 

Tankina, konalo sa v priestoroch Klubu dôchodcov pri MsÚ, za prítomnosti 
vedúcej KD p. Lipničkovej a ich výboru. 
K bodu č.2: 

Členovia komisie sa s dôchodcami  v našom meste stretávajú pravidelne každý 
rok, aby získali informácie o ich aktivitách, problémoch a požiadavkách.  

Klub dôchodcov sídliaci vo vigade, v budove mestskej knižnice, ktorého 
vedúcou je Elena Lipničková má aj v tomto roku vyše 230 registrovaných 
členov. Posedenia si naďalej organizujú každý pondelok a stredu popoludní 

s priemernou účasťou okolo 25 až 30 ľudí a počas roka tiež organizujú 
množstvo výletov za kúpaním, kultúrou i krásami Slovenska. Hoci v tomto 
netradičnom roku mali kvôli korone viackrát obmedzené stretávanie sa a aj 

niektoré akcie a výlety, tieto komunitné aktivity im pomáhajú prekonávať 
pocity osamelosti a nepotrebnosti, udržiavajú generačné priateľstvá 

a spoločné záľuby. Ich najväčším problémom a potrebou je úprava priestorov 
KD, kde je už veľmi potrebné vymeniť okná, ktoré sú v havarijnom 
a nefunkčnom stave, vymaľovať všetky miestnosti, vymeniť dvere a tiež opraviť 

bránu a plot dvora, ktorý k tejto budove prislúcha. Hoci KD patrí priamo pod 
mesto, budova je v inventári Hradného múzea a jeho riaditeľka na potrebné 

opravy a rekonštrukcie nemá prostriedky v rozpočte. Mesto ako 
prevádzkovateľ KD je zodpovedné za jeho údržbu a vyhovujúci stav a preto 
členovia komisie navrhujú zohľadniť zvýšené výdavky na potrebné opravy 

a úpravy priestorov KD a navýšiť tým rozpočet na rok 2021 pre Hradné 
múzeum, alebo zabezpečiť iným postupom opravy a maľovanie priestorov KD.  
K bodu č.3: 

Spolu s pozvánkou dostali členovia komisie na preštudovanie 
a pripomienkovanie v elektronickej forme aj materiály – Návrh VZN  č.  8/2020 

o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani 
za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území mesta Fiľakovo a tiež Návrh VZN č. 10/2020, ktorým sa mení  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta. K uvedeným materiálom nemali členovia žiadne dotazy, 
pripomienky alebo návrhy a odporučili MZ-stvu predložený materiál schváliť. 
K bodu č.4: 

Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice, preto  predseda 
zasadnutie komisie ukončil. 
 

                                                                                   Jozef Tankina, v.r. 
                                                                                   predseda  komisie 

Zapísala:  
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie 


