
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie 

konanej dňa 8. októbra 2015 
 
 
Program:   1. Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 - 2013 
                    
                      
Prítomní členovia komisie:    PaedDr. Tímea Tankina Tóth -  predsedníčka 
                                               PhDr., Mgr. Andrea Mágyelová – podpredsedníčka 
                                               Ing. Ladislav Rácz – člen 
                                               Mgr. Csaba Baucsek – člen 
                                               Ing. Agáta Balážová - tajomníčka 
                                       
                     

 Dnešné zasadnutie bolo spoločné s Komisiou výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, Komisie regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu a Komisie 
ochrany verejného poriadku a dopravy pri MsZ Fiľakovo za účasti vedenia a niektorých 
zamestnancov mesta. 

 
     Komisiu zahájila Ing. arch Erika Anderková a odovzdala slovo Ing. Ivone Cimermanovej, 

ktorá oboznámila prítomných s vypracovaným Programom rozvoja mesta Fiľakovo na roky 
2015 - 2023. 

     Úvodom bola prednesená analytická časť – schod analýzy, silné stránky a slabé stránky, ako 
aj príležitosti, ohrozenia a riziká. Bolo vytvorených šesť najpálčivejších problémov mesta – 
priority ako aj hľadanie východiska. 

      
     Boli vytvorené nasledovné okruhy, s ktorými sa zaoberalo podrobnejšie: 

- Cestovný ruch 
- Technická infraštruktúra 
- Životné prostredie 
- Školstvo a vzdelávanie 
- Inštitúcie a organizácie pôsobiace v meste 
- Sociálna starostlivosť 
- Zdravotná starostlivosť 
- Kultúra 
- Šport 
 
 
VÍZIA: 
Fiľakovo je mesto s priateľským a konkurenčným prostredím, v ktorom spokojne spolu- 
nažívajú obyvatelia bez rozdielu veku a národnosti, ktorí sú hrdí na svoje mesto a v partner- 
stvách rozvíjajú jeho prírodné, kultúrno-historické a priemyselné dedičstvo. 
 
STRATEGICKÝ CIEĽ: 
Podporou hospodárstva, cestovného ruchu, spoločenského života obyvateľov, zvýšiť priťaž- 
livosť  mesta, podnietiť príchod nových obyvateľov, investorov a návštevníkov tak, aby 
životné prostredie zostalo zachované aj pre budúce generácie. 
 
 
 
 



 
 
Diskusia: 
Do diskusie sa prihlásili členovia z viacerých komisií so svojimi návrhmi, podnetmi 
a pripomienkami. Za našu Komisiu mestského majetku a finančnej komisie sa do diskusie 
zapojila podpredsedníčka PhDr., Mgr. Andrea Mágyelová. Za komisiu navrhla podľa možnosti 
doplniť do plánu na obdobie 2015 – 2023 vybudovanie stráženého parkoviska (vrátane 
oplotenia), vytvorenie priemyselného parku, vysporiadanie pozemkov pod nehnu-teľnosťami 
vo vlastníctve mesta. 
 
Po ukončení diskusie sa Ing. arch. Anderková poďakovala za účasť a vyzvala členov komisie, 
aby prípadné pripomienky a návrhy podali osobne v jej kancelárii alebo e-mailom alebo 
písomne.   
 
 
 
                                                                                               PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
                                                                                                   Predsedníčka komisie v.r. 
 
 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 
 
 

 


