
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 24. júna 2020 (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) Interpelácie poslancov 
4) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta  k 31.12.2019, výsledky auditu, prerokovanie  záverečného účtu mesta  za 
rok 2019, stanovisko  HK  k záverečnému účtu 
a) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a RO mesta  

k 31.12.2019, výsledky auditu, prerokovanie  záverečného účtu mesta  za rok 
2019, stanovisko  HK  k záverečnému účtu 

b) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Verejnoprospešné 
služby mesta Fiľakovo k 31.12.2019 

c) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Mestské  kultúrne 
stredisko Fiľakovo k 31.12.2019 

d) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Hradné múzeum vo 
Fiľakove k 31.12.2019 

predkladajú :  vedúca referátu ekonomiky,  riaditelia PO mesta, prednostka  MsÚ, 
hlavná kontrolórka 

5) Harmonogram  rekonštrukcie  miestnych  komunikácií- úprava  
predkladá: vedúci oddelenia výstavby, ŽP a SR 

6) Správa  o činnosti MsP za I. Q 2020 
predkladá: náčelník MsP 

7) VZN č. 7/2020 - Návrh  na  zmenu VZN mesta Fiľakovo č.  8/2016 o podmienkach 
parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo ... 
predkladá: vedúci  odd. vnútornej správy  

8) VZN mesta Fiľakovo  č. 5/2020 o podmienkach  predaja  výrobkov a  poskytovania 
služieb  na  trhových  miestach v meste Fiľakovo 
predkladá: vedúci oddelenia  EaMM  

9) VZN č. 6/2020, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 Trhový poriadok mestskej tržnice 
na ul. Trhovej vo Fiľakove 
predkladá: vedúci oddelenia  EaMM  

 



10) Majetkovoprávne záležitosti 
predkladá: vedúci odd. EaMM 
a) Bariová Katarína, Československej armády 892/42, Fiľakovo – kúpa pozemku 
b) Ing. Ivan Vanko, Parková 4, Fiľakovo – zámena pozemku  
a) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže (OVS) vyhlásenej 13. mája 

2020 - prenájom nebytových priestorov 
11) Plány  práce orgánov mesta  na  II. polrok 2020 

            predkladá: prednostka MsÚ 
12) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  

a) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020  
b) Správa o výsledku kontroly procesu vyraďovania a likvidácie majetku na 

Základnej škole Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským 
c) Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 

zistených pri kontrolách v roku 2018 
d) Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta 
e) Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení  

predkladá: hlavná kontrolórka mesta 
13) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Oboznámenie s výsledkami  kontroly NKÚ 
b) Obnovenie činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
c) Dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2020 pre OZ FTC Fiľakovo -

dočasné pozastavenie – zmena obdobia 
d) Návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Fiľakovo, Ceny mesta 

Fiľakovo, Ceny primátora mesta za rok 2020 
e) Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP 
f) Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci podnetov podozrenia z porušenia 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
g) Zmena člena  Dozornej rady  Filbyt, s.r.o. 

14) 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 15.06.2020  


