
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 30. septembra 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) Informácia o výsledku  výberových konaní  na funkciu riaditeľa ZUŠ a MŠ 

predkladá: vedúca odd.  školstva, kultúry a športu 

4) Interpelácie  poslancov 

5) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 

a) Návrh na voľbu  nového člena   KOVPaD 

predkladá: zástupca primátora mesta 

6) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 

30.06. 2021 

a) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a RO mesta k 

30.06.2021,  

b) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Verejnoprospešné 

služby mesta Fiľakovo  k 30.06.2021 

c) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Mestské  kultúrne 

stredisko Fiľakovo  k 30.06.2021 

d) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Hradné múzeum  vo 

Fiľakove  k 30.06.2021 

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

7) Správa o činnosti  MsP  za II. Q 2021   

predkladá: náčelník MsP 

8) Návrh VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

predkladá:  vedúca oddelenia  školstva, kultúry a športu 

9) Návrh na  úpravu  VZN mesta  o názvoch ulíc a verejných priestranstiev zo dňa 

26.02.2009 

predkladá: vedúci odd. vnút. správy 

10) Majetkovoprávne záležitosti 

a) Obec Bulhary- žiadosť o odkúpenie   pozemku z dôvodu  hodného 

osobitného zreteľa na vybudovanie vodohospodárskeho  objektu: 

vodomernej a armatúrnej  šachty 



b) Mgr. Gáspár Sebastián ,Čakanovce 274- žiadosť o odkúpenie  

mestských nehnuteľností 

c) Filleck s.r.o., Jánošíkova 12a, Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej 

náhrade za nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľností. 

predkladá: vedúci odd. EaMM 

11)  Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta 

a) Správa o vykonanej kontrole odmeňovania poslancov MZ 

b) Správa o vykonanej kontrole používania pečiatok a dodržiavania 

podpisového poriadku na MsÚ 

c) Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení MZ 

predkladá: hlavná kontrolórka 

12) Návrh na úpravu  Štatútu mesta Fiľakovo 

predkladá: prednostka MsÚ 

13) Informácia  o vydaní  interných smerníc  

a) Smernica na  vybavovanie petícií 

b) Smernica  na  vybavovanie  sťažností   

predkladá: prednostka MsÚ 

14) Schválenie  predloženia  žiadosti o NFP a spolufinancovania   projektu 

„Cyklochodník – II.etapa... 

predkladá: vedúca referátu  SR 

15) Návrh na  zmenu ÚPN mesta Fiľakovo – Zmena č.15  

predkladá: vedúca referátu  SR 

16) Aktuálne záležitosti mesta 

17) Diskusia 

18) 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 20.09.2021  


