
Z á p i s n i c a 
 

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

konaného dňa  30.novembra 2022. 

 

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 otvorila a členov komisie privítala jej nová predsedkyňa Mgr. 

Teréz Zupko, nová je aj členka komisie Mgr. Gabriela Oštromová.  

K bodu č.2: 

Spolu s pozvánkou dostali členovia komisie na preštudovanie a pripomienkovanie 

v elektronickej forme aj nasledovné  materiály: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 7/2022, ktorým sa 

mení VZN mesta Fiľakovo 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 k nemu príslušnú dôvodovú správu. 

Po prediskutovaní tohto návrhu sa členovia komisie (z dôvodu pôsobnosti komisie) 

zhodli na tom, že pri realizácii/aplikácii VZN sa odporúča, aby bolo pri vyznačovaní 

týchto vyhradených parkovacích miest prihliadané na ich vhodné vyznačenie, najmä 

na sídliskách ich rozmiestniť rovnomerne pri bytovkách, resp, hlavne pri takých 

bytovkách, kde býva viac starších obyvateľov, alebo občanov so zdravotným 

postihnutím.   

Navrhli tiež, aby sa v blízkej dobe, a v rámci možností a poveternostných 

podmienok  obnovili vodorovné aj zvislé značenia týchto parkovacích miest na 

všetkých parkoviskách v meste a k tomuto kroku by mesto malo vyzvať aj obchodné 

reťazce. Ďalej na ulici Vajanského vyhradiť minimálne dve miesta v bezprostrednej 

možnej blízkosti a na účely Denného stacionára.  

Iné pripomienky k predloženému materiálu členovia komisie už nemali. 

K bodu č.3 a 4: 

Na decembrovom zasadnutí sa bude pripravovať plán práce na 1.polrok 2023 a preto 

si má každý člen premyslieť, čo do plánu práce zaradiť. Predbežný termín stretnutia 

komisie v decembri je 8.12.2022 o 15.hod. 

 

 

                                                                                   Mgr.Teréz Zupko, v.r. 

                                                                                   predsedkyňa  komisie 

 

 

Zapísala: Iveta Cíferová, zapisovateľka komisie 


