
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 16. decembra  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  námetov podaných komisiami MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  

5) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v školskom roku  2019/2020 

a) Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, 

Mládežnícka 7 

b) Základná škola, Školská 1 

c) Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská 

lúka 64/B 

d) Základná škola, Farská lúka 64/A 

e) Materská škola – Óvoda,  Daxnerova 15 

f) Materská škola – Óvoda,  Štúrova 1 

g) ZUŠ – MAI, Záhradnícka  

Predkladajú:  riaditelia škôl a školských zariadení 

6) Správa  o činnosti MsP za III. Q 2021 

predkladá: náčelník MsP 

7) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach parkovania 

a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie verejného priestranstva za 

trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo – návrh na zmenu  

predkladá: vedúci odd. vnút. správy 

8) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2021, ktorým sa mení VZN mesta č. 

1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov  - návrh na zmenu 

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

9) VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo 

- Zmena a doplnok č.13 

predkladá: ved. referátu stratégie rozvoja  

10) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje spádové územie  materských škôl, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo 



predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry a športu. 

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

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo -úplné znenie  

predkladá:  vedúca oddelenia  školstva, kultúry a športu 

12) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 

predkladá: prednostka MsÚ 

13) Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

predkladá: vedúca referátu ekonomiky 

14) Žiadosti kultúrnych súborov  o zaradenie do  zoznamu pôsobiacich  s podporou  mesta  

15) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024 

a)  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky  2022-2024  

predkladajú: prednostka MsÚ, hlavná kontrolórka mesta 

16) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

a) Hilda Kisová, Fiľakovo – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku  

b) FILLECK s.r.o., Fiľakovo - žiadosť o predaj mestských pozemkov 

c) ZÓNA s.r.o. – Návrh na kompenzáciu dane z nehnuteľností 

d) 19th-WOOD s.r.o. Fiľakovo – žiadosť o prenájom mestských pozemkov 

e) Zámer na prenájom nebytových priestorov č. 3 a 4 o celkovej ploche 124,60 

m2 v budove Podnikateľského inkubátora formou obchodnej verejnej súťaže 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

17) Správy predkladané hlavnou  kontrolórkou mesta 

a) Správa o vykonanej kontrole plnenia uznesení MZ 

b) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

18) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2022 

predkladá: prednostka MsÚ 

19) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na schválenie Zmluvy  o prenájme nenasvietených optických vlákien 

kamerového systému 

predkladá: náčelník MsP 

20) Diskusia  

21) 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 03.12.2021  

 


