
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 11. decembra 2019 (streda) 09.00 hod. 
 
do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom: 
 

1) Otvorenie a schválenie programu 
2) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3) Informácia o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ  s VJM L. Mocsáryho  
4) Vyhodnotenie  námetov podaných komisiami MZ  

              predkladá: zástupca primátora mesta  
5) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

v školskom roku  2018/2019 
a) Materská škola – Óvoda,  Daxnerova 15 
b) Materská škola – Óvoda,  Štúrova 1 
c) ZUŠ – MAI, Záhradnícka  
d) Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7 
e) Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B 
f) Základná škola, Farská lúka 64/A 
g) Základná škola, Školská 1 

              predkladajú:  riaditelia škôl a školských zariadení 
6) Správa  o činnosti MsP za III. Q 2019 

              predkladá: náčelník MsP 
7) Návrh  na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2019 

a)  Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 
b) Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

              predkladá: vedúca referátu ekonomiky a  prednostka  MsÚ 
8) Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta na rok 2020 a žiadosti o zaradenie  do zoznamu  súborov 

s podporou mesta 
               predkladá: vedúca referátu  ekonomiky 

9)  Návrh programového rozpočtu mesta a jej rozpočtových organizácií na roky 2020-2022 
a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu programového rozpočtu mesta  a jej 
rozpočtových organizácií na roky 2020-2022. 
predkladá: prednostka MsÚ a hlavná kontrolórka mesta 

10) Trhový poriadok Tržnice vo Fiľakove 
Predkladá:  riaditeľ VPS 

11) VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 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 – zmena  

              predkladá: vedúci odd. vnutornej správy  
12) VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
               predkladá: vedúci odd. EaMM 

13) Majetkovoprávne záležitosti 
a) Kúpa pozemku od ZÓNA s.r.o. Fiľakovo k realizácií projektu TAPE : Výstavba priemyselnej haly  



      v areáli bývalého Kovosmaltu š.p. 
b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácií projektu CYKLOCHODNÍK 
      b.a/ kúpa pozemku od Železnice SR 
      b.b/ kúpa pozemkov od známych spoluvlastníkov 

                               b.c/ kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond 
      b.d/ bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond 

                               b.e/ prevod pozemkov z Ministerstva hospodárstva SR 
c) Molnárová Alžbeta, Fiľakovo – žiadosť o kúpu mestského pozemku 
d) J&K Terasa s.r.o., Šiatorská Bukovinka 164 – návrh na odkúpenie podchodu kolonády 
e) O.z. KOHÁRY – darovanie busty grófa Koháryho II. pre Mesto Fiľakovo 
f) Ing. Ivan Vanko, Parková 1287/4, Fiľakovo – žiadosť o odkupenie časti mestského pozemku 
g) Slovak Telekom, a.s. Bratislava – FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej 
       náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností 
h) Výsledky obchodnej verejnej súťaže (OVS) vyhlásenej 9. októbra 2019 - prenájom nebytových     
       priestorov 
i) Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku Mestského úradu vo Fiľakove 
j)  Dlhodobý prenájom Multifunk čného ihriska pre Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo 
k) Prevod mestského majetku do správy MsKS Fiľakovo – Komplexná rekonštrukcia budovy   
      Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove 

              predkladá: vedúci odd. EaMM 
14) Plány práce Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a Mestskej rady pri MZ Fiľakovo na I. polrok 

2020 
              predkladá: prednostka MsÚ 

15) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
a) Kontrola plnenia uznesení  
b) Správa o vykonanej kontrole MsKS Fiľakovo 
c) Správa o vykonanej kontrole ZUŠ – MAI Fiľakovo 
d) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

               predkladá: hlavná kontrolórka mesta 
16) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR  
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 03.12.2019  


