
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. septembra  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) Vyhodnotenie námetov  podaných  komisiami MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  
5) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 

30.06.2020  
a) Monitorovacia správa MsÚ k 30.06.2020 
b) Monitorovacia správa VPS k 30.06.2020 
c) Monitorovacia správa MsKS k 30.06.2020 
d) Monitorovacia správa HMF k 30.06.2020 
e) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo  v roku 2020  

      predkladá: vedúca referátu  ekonomiky, riaditelia PO, prednostka MsÚ 
6) Návrh  na  prijatie  návratnej  finančnej  výpomoci od štátu na kompenzáciu 

výpadku  DzP FO  v roku 2020 
predkladá: prednostka MsÚ 

7) Vyhodnotenie činnosti MsP za II. Q 2020 
predkladá: náčelník MsP 

8) VZN č. 8/2020  o podmienkach  parkovania a státia... – úplné znenie 
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy 

9) VZN č. 10/2020 o poskytovaní  dotácií  z rozpočtu mesta...- návrh na zmenu  
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy 

10) VZN č.9/2020  o prideľovaní nájomných bytov 
predkladá: vedúci  odd. EaMM 

11) Správy predkladané hlavnou  kontrolórkou mesta 
a) Správa o výsledku kontroly  plnenia uznesení  
b) Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole výberu dane z nehnuteľností 

za rok 2019 
predkladá: hlavná kontrolórka  

12) Majetkovoprávne záležitosti 
a) Timberland s.r.o., Belina  – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 



b) BALEX TRADE s.r.o., Fiľakovo – žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve 
mesta 

c) Bc. Svetová Veronika, Lučenec – žiadosť o pridelenie bytu 
d) Schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v budove 

Podnikateľského inkubátora na ďalšie obdobie od 1.1.2021 
e) Výsledok OVS na predaj 3 ks stavebných pozemkov na výstavbu garáží 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

13) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Schválenie  spolufinancovania projektu s názvom „Cyklochodník - II. etapa, 

novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“  
predkladá:  vedúca referátu SR 

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 14.09.2020  


