
Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva  pri MZ vo Fi ľakove 

zo dňa 20.apríla 2015 v zariadení n.o. Nezábudka. 
 
 
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Úprava VZN č.4/2015 – vysvetlenie a pripomienky 
                  3. Záver 
 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef Tankina.  
 
K bodu č.2: 
Riaditeľka n.o. Nezábudka Ing. M.Veliká vysvetlila, predovšetkým novým členom 
komisie, fungovanie, všetky činnosti a možnosti získavania a použitia finančných 
prostriedkov pre toto zariadenie. K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Fiľakovo č.04/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
soc.služby, podala podrobné vysvetlenie, prečo a ktoré položky sa v ňom upravujú. 
Zdôraznila, že dopad na klientov bude max. o 9  až 12 € mesačne navyše a úhrady neboli 
zvyšované už niekoľko rokov, napriek tomu, že dôchodky sa valorizujú každý rok. Ku 
konkrétnym položkám sa dostali kvôli tomu, že im narástli náklady na stočné (doteraz 
ho neplatili), zhoršil sa celkový stav klientov s ťažším stupňom odkázanosti – majú 
oveľa viac ležiacich a hygienicky nesebestačných klientov, kde je väčšia spotreba vody, 
pomôcok (plienky, podložky, rukavice) a klesol im aj príspevok na klientov od štátu. 
Tiež museli od januára zo zákona upraviť platy zamestnancom. Položky v stravovaní 
upravovali z podobných dôvodov (voda – stočné a väčšia spotreba pri umývaní riadu, 
resp. platy zamestnancov), cena obedov pre vonkajších klientov sa nemení. Položka – 
sprievod prijímateľa mimo areálu – nezahrňuje sprevádzanie na odborné vyšetrenia, ale 
je to nadštandardná služba, pri ktorej nahrádzajú vlastne členov rodiny a preto bola 
upravovaná tiež. Riaditeľka tiež oboznámila členov komisie s využívaním 
zamestnávania občanov cez rôzne projekty, úrady a formy, zámere vytvoriť Denný 
stacionár a ponúkla prehliadku priestorov. Po zodpovedaní všetkých dotazov už 
členovia komisie nemali viac pripomienok a doporučujú MZ návrh VZN schváli ť.  
 
 
K bodu č.3: 
Členovia komisie nemali žiadne návrhy do zápisnice, preto  predseda zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
       
 
                                                                                                              Jozef Tankina, v.r. 
                                                                                                           predseda  komisie 
Zapísala:  
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie 
 


