
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 23. júna 2022 (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 

a) Schválenie  udelenia ocenení  mesta Fiľakovo  

predkladá: zástupca primátora mesta 

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

k 31.12.2021, prerokovanie  Záverečného účtu  mesta  za rok 2021, výsledky auditu, Stanovisko HK 

mesta k Záverečnému účtu  mesta 

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

6) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta  

predkladá: vedúci  odd. vnútornej správy  

7) Plány  práce orgánov mesta na II. polrok  2022 

predkladá: prednostka MsÚ 

8) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

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

b) SZABÓ Ottó, Nová Bašta - žiadosť o odkúpenie pozemku  

c) Ing. Marcel MOJZEŠ, Fiľakovo – žiadosť o predaj časti mestského pozemku  

d) Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 2 v budove Podnikateľského inkubátora  

(Dom služieb s..č. 1216) formou obchodnej verejnej súťaže 

e) Zámer na predaj mestského majetku – pozemky s rozostavanou stavbou na ul. Hlavnej 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

9) Správy predkladané  hlavnou kontrolórkou mesta 

a) Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta pri dotáciách poskytnutých na rozvoj a ochranu duchovných 

a kultúrnych hodnôt na rok 2021 

b) Kontrola použitia dotácie na činnosť kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta 

Fiľakovo pridelených na rok 2021 

c) Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania 

d) Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

e) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 

predkladá: hlavná kontrolórka  mesta 

10) Komunitný plán   sociálnych služieb 2023-2027 

predkladá: prednostka MsÚ 

11) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Schválenie   predloženia  projektov a spoluúčasti mesta na  podaných  projektoch (CURRI) 

b) Určenie  úväzku  primátora mesta 

c) Určenie počtu  poslancov  



d) Schválenie prevádzkovej doby   pohostinských  zariadení   v zmysle nového  VZN 

e) Informácie  v školstve  v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Fiľakovo 

f) Zmluva o združení  prostriedkov  s BBSK k projektu  „REVITALIZÁCIA BÝVALEJ 

PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWNFIELD FIĽAKOVO“ - 

informácia 

12) Diskusia 

13) Záver 

 

     Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky očakávam Vašu účasť na zasadnutí. 

Prípadná ušlá mzda bude po uplatnení nároku Vášmu zamestnávateľovi refundovaná. 

 

Fiľakovo, 10.06.2022 


