
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 8. februára 2018  

 

 

Prítomní: Mgr. Gabriel Benčík,  Imre Gulyás, Ing. Judita Kozáková, Zoltán Horváth,  

Program:  1. Zahájenie 
       2. Komunitný plán sociálnych služieb 
       3. Záver  
  

K bodu č. 1) Zahájenie  

 Prítomných členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Mgr. 
Gabriel Benčík podpredseda komisie a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

K bodu č. 2) Komunitný plán sociálnych služieb  

 Mesto Fiľakovo do 30. júna 2018 vydá nový Komunitný plán sociálnych 
služieb. K uvedenému plánu sociálnych služieb je potrebné zistiť údaje, ktoré sa 
zapracujú do nového komunitného plánu sociálnych služieb. Komisie činné pri 
Mestskom zastupiteľstve dostali za úlohu vyjadriť sa formou vyplnenia dotazníka, 
ktorý slúži na zistenie informácií pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych 
služieb v meste. 

Naša komisia k vypracovaniu plánu sociálnych služieb navrhovala poskytnúť 
nasledovné služby: 

1.  Útulok , kde sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo 
a nevyhnutné ošatenie a obuv. 

2. Denný stacionár , kde by bola zabezpečená odborná služba, ktorá by 
zodpovedala potrebám osôb so zohľadnením ich potreby.   
 
Boli by poskytnuté nasledovné služby: 
 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 
- sociálne poradenstvo 
- sociálna rehabilitácia 
- stravovanie – poskytovanie obedov 
- psychologické poradenstvo 
- pracovná terapia 
- záujmová činnosť 
 



3. Naša komisia navrhuje zriadiť aj Stredisko osobnej hygieny , nakoľko v našom meste je 
čoraz väčší počet občanov, ktorí sú bez prístrešia. Stredisko by im vytvorilo podmienky na 
vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 
 
4. Detské jasle  navrhujeme zriadiť v priestoroch materskej škôlky na ul. Štúrovej, kde  
v minulosti aj fungovalo.  
 
5. Röntgenové pracovisko  navrhujeme zriadiť v priestoroch novej polikliniky.  
 
6. Komisia navrhuje  vybudovať nové detské ihrisko  okolo Základnej školy na Farskej lúke. 
 
7. Nakoľko nemáme sociálne byty  komisia navrhuje vytvoriť 6 bytové jednotky. 
 
8. Navrhujeme zvýšiť monitoring hliadkami št. polície na problematických miestach.  
 
9. Navrhujeme vzdelávanie v oblasti prevencie drogových závislosti. 
 
 
K bodu č 3) Záver  
 

Na záver podpredseda komisie Mgr. Gabriel Benčík poďakoval za účasť všetkým 
prítomným členom  a ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Agáta Kleinová     podpredseda komisie: 
        Mgr. Gabriel Benčík 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


