
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 2021 (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 návrhov podaných komisiami MZ 

predkladá: zástupca primátora mesta 

5) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta k 31.12. 2020, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 

2020, Stanovisko HK k záverečnému účtu  

a) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a RO mesta 

k 31.12.2020, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za 

rok 2020 stanovisko HK k záverečnému účtu 

b) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO 

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo  k 31.12.2021 

c) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Mestské  

kultúrne stredisko Fiľakovo  k 31.12.2021 

d) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Hradné 

múzeum  vo Fiľakove  k 31.12.2021 

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

kontrolórka  mesta 

6) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta na rok 2021  

predkladá: vedúca referátu ekonomiky 

7) Aktualizácia   Programu  rozvoja mesta  - I. etapa (CURI BBSK)  

predkladá:  vedúca referátu stratégie rozvoja 

8) Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fiľakovo 

predkladá:  vedúca referátu stratégie rozvoja 

9) Návrh VZN mesta č.1/2021 o sociálnych službách – úplné znenie 

predkladajú: vedúci odd. vnút. správy, riaditeľka. Nezábudka n.o 

10) Upozornenie  prokurátora – informácia  

predkladá: vedúci  odd. vnútornej správy 

11) Majetkovoprávne záležitosti 

a) Ing. Tibor Szentiványi, Komárno -Nová Stráž – ponuka na bezodplatný 

prevod pozemku  



b) Attila Nagy a manž. Viktória Nagyová Feketeová, Fiľakovo –žiadosť o 

predaj pozemku 

c) Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 301 v budove 

Podnikateľského inkubátora formou obchodnej verejnej súťaže 

d) Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 

1893/6 vo vlastníctve Mgr. Roman Haviar, Fiľakovo 

e) ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – Mocsáry Lajos AI Fülek – 

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

f) NEZÁBUDKA n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo – žiadosť o úpravu doby 

trvania nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov v Zariadení soc. 

služieb Nezábudka 

g) Žiadosti nájomcov mestských nebytových priestorov na odpustenie 

nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie Covid-19 

h) Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom a StVS a.s. 

BB – Rozšírenie verejného vodovodu IBV pod Červenou skalou 

predkladá: vedúci odd. EaMM 

12) Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2021 

predkladá: hlavná kontrolórka mesta  

13) Správy predkladané  hlavnou kontrolórkou mesta  

a) Správa o vykonanej kontrole stavu a vývoja dlhu mesta 

b) Správa o vykonanej kontrole hospodárenia  s finančnými 

prostriedkami – ZŠ Koháriho  

c) Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení MZ 

predkladá: hlavná kontrolórka mesta  

14) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2021  

predkladá: prednostka MsÚ 

15) Aktuálne záležitosti mesta 

a) MOPS Fiľakovo – súhlas s predložením ŽoNFP na SO, súhlas  so 

zabezpečením spolufinancovania 

b) Návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Fiľakovo, Ceny mesta 

Fiľakovo, Ceny primátora mesta za rok 2021 

16) Diskusia 

17) 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 11.06.2021  


