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Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ........./2021
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
A. schvaľuje
plán práce Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a plán práce Mestskej rady pri Mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove na II. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
Dôvodová správa
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zasadá mestské zastupiteľstvo
podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutie sa zvoláva v súlade s časovým plánom
rokovaní mestského zastupiteľstva, ktorý je schvaľovaný spravidla na poslednom plánovanom
zasadnutí mestského zastupiteľstva v kalendárnom polroku.
V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Každému
plánovanému zasadnutiu mestského zastupiteľstva predchádza zasadnutie mestskej rady, ktorá je
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.
V odôvodnených prípadoch podľa aktuálnosti záležitostí možno zasadnutie mestského
zastupiteľstva zvolať aj v inom termíne.
Doplňujúce informácie:
1. Zasadnutia orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva sa konajú v deň uvedený
v pláne práce spravidla od 9,00 hod.
2. Zasadnutie MZ sa koná v zasadacej sieni Mestského úradu vo Fiľakove. Zasadnutia
mestského zastupiteľstva sú verejné.
3. Zasadnutie mestskej rady sa koná v miestnosti č. 106 na I. poschodí Mestského úradu vo
Fiľakove. Jej zasadnutia spravidla nie sú verejné. V prípade záujmu sa ich však obyvatelia
mesta môžu zúčastniť.
4. Zasadnutia orgánov mesta môžu byť zvolané aj nad rámec stanoveného plánu práce.
5. Oznámenie o konaní zasadnutia MZ bude vždy zverejnené najneskôr 3 dni pred jeho konaním
na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, spolu s navrhovaným programom
rokovania.
Plán práce Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove
22. júl 2021
1) Projekt „vnútrobloky“ – návrh, schválenie podania a spolufinancovania
Predkladá: vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta
2) Majetkovo-právne záležitosti
3) Aktuálne záležitosti mesta
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30. september 2021
1) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 30.06.2021
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
2) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2021
Predkladá: náčelník MsP
3) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
4) Majetkovo-právne záležitosti
5) Aktuálne záležitosti mesta

16. december 2021
1) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v školskom roku 2020/2021
Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
2) Správa o činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2021
Predkladá: náčelník MsP
3) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021
Predkladá: prednostka MsÚ
4) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024
Predkladá: prednostka MsÚ
5) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
6) Majetkovoprávne záležitosti mesta
7) Aktuálne záležitosti mesta
Plán práce Mestskej rady vo Fiľakove

16. september 2021
1) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 30.06.2021
Predkladajú: vedúca referátu ekonomiky MsÚ, riaditelia PO mesta, prednostka MsÚ
2) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2021
Predkladá: náčelník MsP
3) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
4) Predkladá: zástupca primátora
5) Majetkovo-právne záležitosti
6) Aktuálne záležitosti mesta
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2. december 2021
1) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v školskom roku 2020/2021
Predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení
2) Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2021
Predkladá: náčelník MsP
3) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021
Predkladá: prednostka MsÚ
4) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024
Predkladá: prednostka MsÚ
5) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ
Predkladá: zástupca primátora
6) Majetkovoprávne záležitosti mesta
7) Aktuálne záležitosti mesta

PhDr. Andrea Mágyelová
prednostka MsÚ
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