
Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta 

F i ľ a k o v o  

 

P O Z V Á N K A 

 
 
      v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov   
z v o l á v a m   zasadnutie mestského zastupiteľstva 
 
 

na deň 20. júna 2019 (štvrtok) 09.00 hod. 
 
do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom: 
 

1) Otvorenie 

2) Voľba návrhovej komisie 

3) Interpelácie poslancov 

4) Informácia  o výsledku  výberových konaní na riaditeľov základných škôl 

5) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 

a) Návrh na udelenie  ocenení mesta  

               predkladá: zástupca primátora mesta 
6) Hodnotiaca správa o plnení  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  k 31.12. 

2018, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2018, Stanovisko HK 

k záverečnému účtu mesta  

              predkladajú: vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ 

7) Správa o činnosti MsP za I. Q 2019 
predkladá: náčelník MsP 

8) VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

predkladá: vedúci odd. školstva, kultúry a športu 
9) Požiarny poriadok mesta Fiľakovo  

predkladá: vedúci odd. vnútornej správy  
10) Program  odpadového hospodárstva Mesta Fiľakovo 

predkladá: vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP 
11) VZN  o nakladaní s nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Fiľakovo  

predkladá: vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP 
12) Plány práce  orgánov mesta na  II. polrok 2019 

predkladá:  prednostka  MsÚ 
13) Plán činnosti  HK mesta na  II. polrok 2019 

14) Správy  predkladané HK mesta  

15) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
16) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2019 

b) Návrh na  úpravu uznesenia – Denný stacionár 

c) Zámer  prijať preklenovací  úver  na  financovanie  investičných akcií  mesta  

d) Odvoz a likvidácia  odpadovej vody - Návrh na zmenu 

e) Uzatvorenie   dohody o partnerskej spolupráci s mestom  Ustrzyki Dolne (Poľsko) 

17) Záver 

Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá mzda Vám bude po 
predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná. 
 
Vo Fiľakove 11.06.2019  


