
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 16.apríla 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) Interpelácie  poslancov 
4) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020 

predkladá: vedúca referátu  ekonomiky, prednostka MsÚ 
a) Návrh na  zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením  č. 1 
b) Úprava platu  primátora mesta 
c) Úprava platu  hlavnej kontrolórky 
d) Pozastavenie činnosti  komisií MZ 
e) Dočasné pozastavenie  dotácie  pre OZ FTC Fiľakovo 
f) Dočasné pozastavenie  dotácie  pre  OZ, ktorým bola poskytnutá  dotácie v zmysle  

VZN  mesta  
5) Výročná správa  za rok 2019 – Nezábudka n. o. 

predkladá: riaditeľka n. o. 
6) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
a) Cenová  ponuka na  odpredaj pozemku – Balog  Róbert, Fiľakovo 
b) Majetkovoprávne  vysporiadanie  pozemkov po  rekonštrukcii ul. Podhradskej vo 

Fiľakove 
c) Jozef Póczos, Fiľakovo – žiadosť  o odstúpenie  od predkupného  práva k pozemku 
d) JUDr. Eva Háberová- správca  konkurznej  podstaty úpadcu  STONTEC, s.r.o. 

v likvidácii .  ponuka nehnuteľnosti na  odpredaj na  ul. Baštovej 
e) Mikuláš Babka a manž. Eva Babková, Fiľakovo – žiadosť  o odkúpenie mestského 

pozemku 
7) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  

predkladá: hlavná kontrolórka mesta 
a) Kontrola plnenia uznesení  
b) Správa o vykonanej  kontrole MsÚ  
c) Správa o vykonanej kontrole MŠ Daxnerova  
d) Správa o vykonanej kontrole PO  

8) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Žiadosť  Súkromnej základnej školy – informácia  pre  MZ vo Fiľakove 



b) Návrh na  zmenu  vo vyberaní  príspevkov  na čiastočnú úhradu  nákladov  
v školách  a školských  zariadeniach v čase mimoriadnej situácie – Doplnenie  
VZN 
predkladá: vedúci odd. školstva, kultúry a športu 

9) Záver 
      

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

 
Samospráva   odporúča  z dôvodu  nemožnosti  vhodného technického riešenia  

verejnosti  namiesto osobnej  účasti na zasadnutí MZ  využiť vzhliadnutie  záznamu 
z rokovania, ktoré bude  v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb.  zverejnené  na  internetovej 
stránke  mesta  do  48 hodín od jeho konania. 
 
Vo Fiľakove 14.04.2020  


