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Program rokovania: 

1. Návrh Programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2023 - 2025 

2. Návrh VZN č. 7 -2022 mesta Fiľakovo o podmienkach parkovania a státia na území mesta  

3. Návrh VZN č. 9-2022 mesta Fiľakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

4. Návrh VZN č. 10-2022 mesta Fiľakovo daň z nehnuteľností  

5. Správa o činnosti MsP za III. Q 2022 

6. Rokovací poriadok stálych komisií MZ mesta Fiľakovo 

7. Aktuálne záležitosti  

a) zber osobných údajov od členov komisie 

b) voľba podpredsedu komisie 

c) plán práce komisie  

d) námety členov komisie na úseku OVPaD 

8. Záver 

Prítomní: 

Erik Kelemen, JUDr. Marian Murín Ing., Bc. Ladislav Kandera, Ladislav Flachbart, Daniel Bálint 

 

Priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov programu: 

 

1. Návrh Programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2023 - 2025 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo ako spoločné zasadnutie všetkých komisií pôsobiacich pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Fiľakovo. S návrhom rozpočtu prítomných oboznámila 

prednostka mestského úradu PhDr. Andrea Mágyelová, predniesla rozpočet príjmov ako aj 

výdavkov. Rozpočet bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Štruktúra programového rozpočtu pozostáva z 13 programov. 

Rozvojové aktivity mesta Fiľakovo prezentoval primátor mesta Mgr. Attila Agócs PhD. 

 

Po ukončení spoločného zasadnutia komisií, naša komisia samostatne prerokovala návrh 

programového rozpočtu na roky 2023-2025 - bez pripomienok 

 

 

- Ďalej prerokovala nasledovné body programu zasadnutia komisie 

 

 

 

2. Návrh VZN č. 7/2022 mesta Fiľakovo o podmienkach parkovania a státia na území mesta  

 

Komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať VZN č. 7/2022 - bez pripomienok 

 

Komisia konštatovala , že jedným z mála riešení parkovania vozidiel na území mesta Fiľakovo 

je postupné zjednosmernenie ulíc. 
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3. Návrh VZN č. 9/2022 mesta Fiľakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať VZN č. 9/2022 - bez pripomienok 

 

4. Návrh VZN č. 10-2022 mesta Fiľakovo daň z nehnuteľností  

 

Komisia navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať VZN č. 10/2022 - bez pripomienok 

              Člen komisie Ladislav Flachbart dodal k predloženým návrhom VZN č. 9 a 10/2022 myšlienku: 

„ Či netrestáme ľudí, ktorí platia svoje dane a poplatky, aj so svojich nízkych príjmov napriek     

tomu sa im zvýšia a tí čo doteraz neplatili naďalej nebudú platiť “?! 

Členovia komisie navrhujú prijať opatrenia na maximalizáciu vymáhania nedoplatkov daní a  

poplatkov od neplatičov mesta Fiľakovo. 

Členovia komisie si žiadajú vysvetliť pojem „neudržiavaná stavba“ a priebeh takej klasifikácie  

stavby. 

5. Správa o činnosti MsP za III. Q 2022 

 

Komisia berie na vedomie správu o činnosti MsP za III. Q 2022 

 

Daniel Bálint, člen komisie navrhuje, aby v budúcnosti správu činnosti MsP za príslušné 

obdobie osobne predkladal buď člen alebo náčelník MsP. 

 

Komisia navrhuje MsP šírenie a osvetu správneho pohybu chodcov v meste, tým má na mysli 

napomínanie chodcov pohybovať sa na chodníkoch a nie po ceste. Na začiatok, by to mohlo 

prebehnúť na ulici Železničnej a po vytypovaní si ďalších ulíc čeliacim tohto fenoménu v tom 

pokračovať. 

 

6. Rokovací poriadok stálych komisií MZ mesta Fiľakovo 

 

Členovia komisie berú na vedomie Rokovací poriadok stálych komisií , úlohy komisie OVPaD 

 

7. Aktuálne záležitosti  

 

a) zber osobných údajov od členov komisie - odovzdané 

b) voľba podpredsedu komisie - členovia komisie si medzi sebou zvolili za podpredsedu 

komisie Ladislava Flachbarta 

c) plán práce komisie - členovia komisie si naplánovali stretnutia v mesačnom intervale 

d) námety členov komisie na úseku OVPaD : 

- členovia komisie navrhujú doriešiť parkovanie pri strete ulíc Daxnerova a Farská Lúka 

a to pred bytovými domami Farská lúka č. 30  až  č.40 
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- členovia komisie žiadajú predkladať Správy o činnosti práce MOPS raz mesačne 

- člen komisie pán Marian Murín -riaditeľ OOPZ Fiľakovo, priblížil bezpečnostnú situáciu v 

meste. Momentálne je bezpečnosť v meste vyrovnaná, problémom je drobná majetková 

kriminalita. 

- členovia komisie navrhujú vedeniu mesta vynútiť rokovanie s BBRSC ohľadne možnosti 

vybudovania kruhového objazdu na križovatke ulíc Hlavná , Biskupická, Námestie padlých 

hrdinov za cieľom zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky  

- členovia komisie v ďalšom diskutovali o riešení pohybu chodcov na križovatke ulíc 

Lučenecká , Moyzesova 

 

8. Záver 

 

Na záver predseda komisie Erik Kelemen poďakoval za účasť všetkým prítomným členom 

a tým ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

zapísala:   A. Kleinová                                         predseda komisie:    Erik Kelemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


