
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a  
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo 

Fiľakove 
 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 
20. augusta  2019 

___________________________________ 
 
 

Prítomní: 
Predseda komisie : 
Ing. László Kerekes 
Členovia:  
Mgr. Marian Bozó 
Bc. František Mojzeš, 
Mgr. Ildikó Kotlárová 
Bc. Pavel Kaško 
Mgr. Andrea Reiszová 
PhDr. Róbert Rubint 
 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie. 
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania. 

 
K bodu č. 2) Zásady hospodárenia  s majetkom mesta  Fiľakovo 
 Materiál komisiám  mestského zastupiteľstva predložila prednostka MsÚ.  
Je  priložený k zápisnici z dnešného rokovania. 
Členovia  komisie  nemali k materiálu  žiadne  návrhy ani  pripomienky.  
 
K bodu č. 3)  Návrh VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu  
                      mesta  
  Návrh VZN predložil  vedúci oddelenia  vnútornej správy.  Tvorí súčasť  
zápisnice z dnešného rokovania komisie. Členovia komisie po jeho 
preštudovaní nemajú k materiálu žiadne návrhy ani pripomienky. 



  
K bodu č. 4) Aktuálne  záležitosti  
 V rámci tohto bodu sa členovia komisie dohodli na ďalšom zasadnutí 
v mesiaci september, ktorého dátum bude pravdepodobne 16. 09. alebo 
17.09.2019.  
 
K bodu č. 5) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda zasadnutie komisie 
ukončil 
 
 
 
                                                                                        Ing. László Kerekes  
                                                                                        predseda komisie   
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               
                 zapisovateľka komisie 
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