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  Z Á P I S N I C A  
 

zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie   
konaného v mesiaci február 2021 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 cez e-mailovú komunikáciu pomocou 
internetu 

 
 

  

 

Program: 

1. Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho 

 Oddelenia ekonomiky a majetku mesta: 

- Správa o majetkovoprávnych záležitostiach evidovaných na odd. EaMM od posledného 

zasadnutia MsR  - viď. Prílohu č.1. 

- Pripomienkovanie dokumentu Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2020 -                         

viď. Prílohu č.2. 
- Pripomienkovanie dokumentu Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2020                   

- viď. Prílohu č.3. 

 

2. Aktuálne problémy – viď. Prílohu č.4 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

 

Ladislav Szakó – predseda komisie 

Mgr. Csaba Balázs – člen komisie 

Ing. arch. Attila Berta – člen komisie 

Ing. Vincent Erdős – člen komisie 

Ján Olšiak – člen komisie 

Ing. Mikuláš Kováč – člen komisie 

Ing. Judit Popovics – tajomníčka komisie 

 

 

 

 

Bod č. 1. 

Pripomienkovanie dokumentu „Správa na zasadnutie Mestskej rady vo Fiľakove konaného 

dňa 11.02.2021 o majetkovoprávnych záležitostiach evidovaných na odd. EaMM od 

posledného zasadnutia MsR.“ doručeného od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho  Oddelenia 

ekonomiky a majetku mesta (viď. Prílohu č.1): 

Komisa výstavby, ŽP a ÚP berie na vedomie, bez pripomienok. 

 
Poznámka: 

Vyjadrenie Ing. Erdősa: „Výsledky realizácie Uznesení MZ č. č. 6/2021 zo dňa 28.01.2021 a              

č. 163/2020 zo dňa 16.12.2020 beriem na vedomie podobne ako prevod správy majetku mesta – stavba 

„Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sanitnej inštalácie v objekte telocvične ZŠ“ na správcu 
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školského areálu ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, 

Fiľakovo.“ 

Ostatní členovia komisie: berú na vedomie, bez pripomienok. 

 

Bod č. 2.  
Pripomienkovanie dokumentov s názvom „Komentár k plneniu daňových príjmov a o stave 

pohľadávok mesta k 31.12.2020“, „Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2020“, 

„Daňové exekučné konanie – stav k 31.12.2020“ doručených od Ing. Zoltána Vargu, 

vedúceho  

Oddelenia ekonomiky a majetku mesta (viď. Prílohu č.2.): 

Komisa výstavby, ŽP a ÚP berie na vedomie, bez pripomienok. 

 
Poznámka: 

Vyjadrenie Ing. Erdősa: „Skutočnosť, že v roku 2020 sa znížil stav pohľadávok oproti roku 2019 

o 12,12 % t.j. o (49 879,02 €) hodnotím kladne. 

Odpísanie nedobytných pohľadávok z dôvodov úmrtia poplatníka/daňovníka, zániku prevádzky, 

ukončenia dedičstva kvôli nemajetnosti beriem na vedomie.“ 

Ostatní členovia komisie: berú na vedomie, bez pripomienok. 

 

Bod č. 3.  
Pripomienkovanie dokumentov s názvom „Výsledky inventarizácie majetku mesta 

k 31.12.2020“, Komentár k „Výsledkom inventarizácie majetku mesta k 31.12.2020““ 

doručených od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho  Oddelenia ekonomiky a majetku mesta (viď. 

Prílohu č.3.):. 

Komisa výstavby, ŽP a ÚP berie na vedomie, bez pripomienok. 
 

Poznámka: 

Vyjadrenie Ing. Erdősa: „Beriem na vedomie stav pohľadávok mesta ku koncu roka 2020. 

Skutočnosť, že pohľadávky  a fin. prostriedky na  účtoch 100 % pokrývajú krátkodobé záväzky mesta 

(559 964,29) hodnotím kladne.  

Dlhodobé záväzky mesta činia 2 490 998,79 EUR t.j. cca 249,- € na každého obyvateľa. 

Pri plánovaní ďalších úverov, ktoré budú zvyšovať dlhodobé záväzky mesta je potrebné uplatniť 

zásadu opatrnosti. Kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa podpíše v najbližších rokoch aj na 

vývoji slovenskej ekonomiky. Môže dôjsť k zníženiu objemu daňových príjmov z príjmov fyzických osôb 

(podielové dane zo ŠR) a tým k zníženiu bežných príjmov mesta. 

Pri znížení podielových daní a súčasnom navýšení dlhodobých záväzkov (prijatie ďalšieho úveru) 

môže sa ukazovateľ zadlženosti mesta priblížiť k hodnote 50 % nad hodnotou ktorou mesto je povinné 

prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu.“ 

Ostatní členovia komisie: berú na vedomie, bez pripomienok. 

 

Bod č. 4.  

Aktuálne problémy – diskusia: 

Ing. arch. Attila Berta podal žiadosť na MsÚ Fiľakovo ohľadne kvality cesty na ul. Tehelnej 

vo Fiľakove, nakoľko cesta až k jeho domu je neprechodná. Žiada o riešenie problému. (viď. 

Prílohu č.4 – fotodokumentácie stavu cesty na ul. Tehelná): 

Komisa výstavby, ŽP a ÚP beriem na vedomie, a odporúča sa zaoberať vážne s touto 

problematikou.   
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Rozdeľovník: 

Členovia komisie (Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Ján Olšiak, Ing.Vincent Erdős, Ing. 

Mikuláš Kovács) 

Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora 

MsÚ, Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja – Ing. Ivan Vanko, vedúci 

oddelenia, Ing. Pavol Nagy – samostatný odborný referent 

MsÚ, Oddelenia ekonomiky a majetku mesta - Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenie 

MsÚ, Oddelenie vnútornej správy – JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenie 

MsÚ, Referát stratégia a rozvoja mesta – Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 16.02.2020 

                     Ladislav Szakó, v.r. 

           predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie 

 

 

                        .......................................... 

    Ing. Judit Popovics 
(judit.popovics@filakovo.sk) 

 

 

mailto:judit.popovics@filakovo.sk

