
Komisia podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného ruchu pri 

mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 
 

 

 

 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 7. marca 2022 

Prítomní:   viď. prezenčná listina                               

 

Predseda komisie:                                             Členovia:                                                   

Zoltán Anderko                                                   Radoslav Balog 

                                                                            Ladislav Dani 

                                                                            Zoltán Suppen 

                                                                            Július Repa 

                                                                            Mgr. Csaba Baucsek 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2.  Harmonogram spracovania nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 2027    

 s prílohami  

3. Záver 

 

K bodu č. 1)     

Zahájenie 

Zasadnutie komisie zahájil a zároveň privítal všetkých prítomných členov p. Zoltán Anderko 

predseda komisie. 

K bodu č. 2)   

Harmonogram spracovania nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 

2027. 

Hlavným bodom zasadnutia komisie bolo oboznámenie členov s harmonogramom 

spracovania nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 2027 s prílohami: 

        1.1   Harmonogram spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb 

        1.2   Formulár pre poslancov MZ a príslušných komisií 

        1.3   Formulár pre obyvateľov   

        1.4   Formulár – 5. Vzdelávanie, kultúra, šport a mládež 

        1.5   Formulár – 6. Bezpečnosť, ochrana verejného poriadku a životné prostredie 

        1.6   Formulár – 4. Služby, bývanie, sociálne veci a zdravotná starostlivosť 

 

Všetky formuláre boli členom komisie zaslané aj elektronicky, pre prípad, že by ich chceli 

vyplniť elektronicky s možnosťou zaslania vyplnených formulárov na emailové adresy predsedovi 

komisie, p. prednostke alebo zapisovateľke. 

 
Komisia pre podnikateľskú, regionálnu politiku a  cestovný ruch berie na vedomie 

Harmonogram spracovania nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 

2027, zároveň sa prítomní  členovia  dohodli,  že  vyplnené  formuláre  doručia  predsedovi  

komisie, p. prednostke alebo zapisovateľke najneskôr do termínu: 30.03.2022. 



 

K bodu č. 3)      

Záver 

Predseda komisie p. Zoltán Anderko skonštatoval, že členovia komisie berú na vedomie  

Harmonogram nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 2027  a  vyplnené 

formuláre doručia do stanoveného termínu. Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Katarína Szabóová                                                          ............................................... 

              zapisovateľka komisie                                                                Zoltán Anderko  

                                                                                      predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezenčná listina 
zo zasadnutia komisie pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 7. marca 2022 

 

Predseda komisie: 

Zoltán Anderko                           ..................................................... 

 

Členovia: 

Radoslav Balog                           ..................................................... 

Ladislav Dani                            ..................................................... 

Zoltán Suppen                             ..................................................... 

Július Repa                                  ..................................................... 

Mgr. Csaba Baucsek                   ..................................................... 

 

 


