
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. februára 2020 (štvrtok) 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) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami  MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta 
4) Návrh  VZN č. 1/2020 ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov  
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy  

5) Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2019 
predkladá: náčelník MsP 

6) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  a správa o stave pohľadávok mesta 
k 31.12.2019 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

7) Majetkovoprávne záležitosti 
1. ZÓNA s.r.o. Fiľakovo – žiadosť o doplatenie DPH  
2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácií projektu 

CYKLOCHODNÍK 
a) kúpa pozemku od SOCARCH spol. s r.o. Fiľakovo 
b) zámena pozemku od  - Szabó Ottó 
c) prenájom pozemkov od Železnice SR 
3. Prevod „Multifunk čného ihriska“ do správy VPS Fiľakovo 
4. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – návrh na vyradenie nepotrebných 

predmetov 
5. Výsledok obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj pozemku o ploche 63 m2 

na výstavbu garáže/dvojgaráže 
6. Spôsob a podmienky prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Fiľakovo 
7. Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 3375/14 

vo vlastníctve Czupper Csaba 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

8) Zmena a doplnok č. 12 ÚPN mesta Fiľakovo 
predkladá:  vedúca referátu  stratégie rozvoja  

9) Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta  Fiľakovo 



predkladá:  vedúca referátu  stratégie rozvoja  
10) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  

a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 
b) Správa z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 
c) Kontrola  plnenia  uznesení 
predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

11) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Návrh na  zmenu otváracích hodín Mestského vlastivedného múzea 
b) Návrh cenníka pre  multifunkčné ihrisko 
c) Návrh na  zrušenie dvoch  parkovísk na  území mesta  Fiľakovo 
d) Návrh na voľbu nového člena  Komisie  regionálnej politiky, podnikateľskej 

a cestovného ruchu 
e) Návrh na  zmenu  uznesenia 

12) 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 13.02.2020  


