
 
 

Z á p i s n i c a 
 
 
 

zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí  pri MZ vo Fiľakove, 
konaného dňa 27.apríla 2021. 

 

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 

               2. Pripomienky k preposlaným materiálom na prerokovanie                    
               3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
               4. Záver 

 
 
K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef 
Tankina, v úvode komisie boli prítomní aj primátor mesta Mgr.Attila Agócs, 

PhD. a jeho zástupca Mgr.Attila Visnyai, aby vysvetlili dôvod predložených 
materiálov a ich zámer. 
 

K bodu č.2: 
Spolu s pozvánkou dostali členovia komisie na preštudovanie 

a pripomienkovanie v elektronickej forme aj materiály – 1. Aktualizácia 
a predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 – 2023 
- 2. Prerokovanie Žiadosti o zmenu funkčného využitia ÚPN mesta Fiľakovo od 

konateľa spoločnosti Občianske združenie KONAVI pre účely vybudovania 
Resocializačného centra 
 

Bod č.2 / 2 : Pán primátor vysvetlil zámer OZ Konavi na vybudovanie 
Resocializačného centra (ďalej len RC) v priestoroch bývalej tehelne v lokalite 

Szentfali na hranici katastra Fiľakovo a Biskupice. Keďže je to vedené 
v pozemkovom fonde ako priemyselný pozemok, bez zmeny na obytnú zónu sa 
zámer na RC zrealizovať nedá a preto by sa malo Mesto vyjadriť k zmene ÚP. 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že sa zriadenie takéhoto centra 
nepovažuje za prioritu riešenia problémov v meste a nie je, resp.ani 

nebolo v dlhodobých plánoch mesta vybudovanie podobnej inštitúcie 
a preto Komisia neodporúča MZ vydať súhlasné stanovisko k zmene 
charakteru pozemku. 

 
Bod č.2/1 :  
O potrebách aktualizácie PRM a predĺženia jeho platnosti až do roku 2027 – 

člen komisie A.Kováč vysvetlil prepojenie projektov a partnerov k tvorbe 
Integrovanej územnej stratégie na území BBSK a ich doterajšie výsledky. Po 

podrobnom vysvetlení sa členovia našej komisie zhodli na tom, aby Mesto 
realizovalo len tie projekty, ktoré sa do konca PRM (december 2022) stihnú 
dokončiť a aj vyúčtovať. 

Keďže sa nové zámery pre nové obdobie na roky 2021-2027, ktoré bude EÚ 
podporovať ešte len tvoria, nepoznáme obsah samotných (budúcich) výziev, 
preto sme sa jednotlivými projektami na nasledujúce obdobie podrobne 

nezaoberali. 
 

 
 



 
 
K bodu č.3: 

Pán zástupca potom informoval o hodnotách covidovej analýzy v okrese 
Lučenec a v meste Fiľakovo za predchádzajúce týždne. Momentálna situácia 

je už celkom uspokojivá, 5 týždňov má klesajúcu tendenciu, ale nesmieme 
preto poľaviť v dodržiavaní opatrení (R-O-R) a v ostražitosti. V meste sú stále 
rizikové lokality, kde sa vykonáva zvýšená kontrola prostredníctvom TSP, PZ, 

MsP a MOPS, najmä dodržiavanie karantény, zákazu vychádzania a pod. 
K činnostiam dôchodcovských spoločenstiev – nakoľko naďalej trvá núdzový 
stav a zákaz stretávania nad 6 osôb, konania spoločenských a podobných 

aktivít – klubová spoločenská činnosť Klubu dôchodcov sa zatiaľ nepovoľuje. 
So súhlasom RÚVZ sú dovolené služby vedenia KD a MsO JDS za účelom 

výberu členských poplatkov, poskytovanie informácií k letným rekreáciám 
seniorov a poradenstvo pri riešení niektorých problémov, ale za prísneho 
dodržiavania protiepidemiologických opatrení a povoleného počtu osôb. 

 
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 
 


