
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 29. septembra 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 

predkladá: zástupca primátora mesta 

5) Monitoring  plnenia programového rozpočtu mesta  a rozpočtu PO a RO k 30.06.2022 

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

6) Správa  o činnosti  MsP za obdobie  II. štvrťroka  2022 

predkladá: náčelník MsP 

7) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo  č. 4/2022 o poskytovaní sociálnych služieb 

predkladá: vedúci  odd. vnútornej správy  

8) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier  na území 

mesta Fiľakovo v určených dňoch v roku 2023 

predkladá: vedúci odd. vnútornej správy 

9) Návrh na  úpravu VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

predkladá: vedúci  odd. školstva, kultúry a športu 

10) Návrh  VZN mesta - ÚPN mesta  zmena a doplnok č. 14 

predkladá: vedúca referátu SR 

11) Zmena Harmonogramu realizácie PHRSR 2022-2030 

predkladá: vedúca referátu SR 

12) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

a) Prevod mestských pozemkov do vlastníctva FILLECK, s.r.o., Fiľakovo 

b) Prevod mestského pozemku do vlastníctva SZABÓ Ottó, Nová Bašta  

c) Výsledky OVS 02 – 03/2022  

d) Prevádzka LIPNIČKA,Fiľakovo – Žiadosť o schválenie osobitnej prevádzkovej doby 

e) Zámer na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj mestského pozemku formou Obchodnej 

verejnej súťaže 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

13) Správy predkladané  hlavnou kontrolórkou mesta  

a) Kontrola zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Fiľakovo 

b) Kontrola aktuálnosti vnútorných predpisov MsÚ 

c) Kontrola výberu poplatku za parkovacie miesta na území mesta Fiľakovo – VPS 

d) Kontrola plnenia uznesení MZ 

predkladá : hlavná  kontrolórka mesta  

14) Aktuálne záležitosti mesta 

15) Diskusia 

16) Záver 

     Vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky očakávam Vašu účasť na zasadnutí. Prípadná 

ušlá mzda bude po uplatnení nároku Vášmu zamestnávateľovi refundovaná. 

 

Fiľakovo, 19.09.2022 


