
Z á p i s n i c a 

 

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

konaného dňa 29.januára 2020. 
 

 

 

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Návrh plánu práce na 1.polrok 2020 

                  3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 

                     - pripomienky k VZN 1/2020 (mení 5/2016) o poskytovaní soc.služieb 

                  4. Záver 

 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef Tankina.  

 

K bodu č.2: 

Členovia komisie  Plán práce na 1.polrok 2020 schválili bez pripomienok a je súčasťou 

tejto zápisnice. 

 

K bodu č.3: 

Členom komisie bol zaslaný materiál na preštudovanie a pripomienkovanie, a to návrh 

VZN 1/2020, ktorým sa mení VZN mesta č.5/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, spolu s dôvodovou správou, kde sa upravujú 

niektoré poplatky za odborné, resp. obslužné činnosti v ZPS a ZOS Nezábudka. Členovia 

komisie k návrhu nemali pripomienky a odporúčajú zastupiteľstvu návrh VZN schváliť. 

 

Členovia komisie p.Botoš a p.Sáfrányová informovali o zrealizovaní distribúcie 

vianočných balíčkov od mesta pre najchudobnejšie rodiny (hurka, chlieb a sladkosti pre 

deti) celkom 100 ks v hodnote á 10,-€. Reakcie obdarovaných boli veľmi pozitívne a ľudia 

boli za tieto darčeky vďační, najmä mnohopočetné rodiny a niektorí starší osamelí 

seniori. 

 

P.Botoš informoval, že aj  v tomto roku bude pokračovať Centrum právnej pomoci, 2x 

mesačne, záujemcov aj z veľmi širokého územia stále neubúda, ale mnohí prídu zbytočne, 

lebo nepochopili z médií pre koho je táto služba určená a nespĺňajú kritériá.  

 

 

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 



 

 
 

Plán práce komisie zdravotníctva a sociálnych vecí     
na 1. polrok 2020. 

 
 

Január 
Schválenie plánu práce komisie na 1. polrok 2020 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 

 
Február 
Aktuálny stav v seniorských organizáciách, KD. JDS, DD 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
Marec 
Zmeny v sociálnej oblasti, stav v zabezpečovaní osobitného príjemcu 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
Apríl 
Stav projektu denného stacionára pre seniorov 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 

Máj 
Účasť na májových akciách dôchodcov – zasadnutie komisie spolu s vedením 

KD a MsO JDS 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
Jún 

Plán práce na 2.polrok 2020 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
 
 

 
Plán práce bol schválený na zasadnutí komisie dňa 29.1.2020  
 


