
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  14. februára 2019 

_________________________________________________________________________ 
 
Počet členov rady: 5 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny  
Ďalší prítomní: 
Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta 
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka  MsÚ 
Ing. Judita  Mihályová – hlavná kontrolórka mesta 
 
 
R o k o v a n i e : 
 
 
      Schôdzku mestskej rady vo Fiľakove zvolal primátor mesta v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Program rokovania bol 
nasledovný: 
 
 

1) Otvorenie 
2) Vyhodnotenie návrhov podaných  komisiami MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  
3) Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2018 

predkladá: náčelník MsP 
4) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2018 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
5) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
6) Rokovací poriadok komisií MZ – návrh na úpravu 

predkladá: zástupca primátora 
7) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2019 – úprava 

predkladá: prednostka MsÚ 
8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  

predkladá: hlavný kontrolór mesta 
9) Voľba  hlavného kontrolóra mesta – zoznam uchádzačov  
10) Aktuálne záležitosti mesta 
11) Záver 

 
 
 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 
nasledovných členov MR: 
 

Erik Kelemen a 
Mgr. Szvorák Zsuzsanna. 

 
 
 



   
K bodu č. 2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 

Materiál do MR predložil zástupca primátora mesta, Mgr. Attila Visnyai. 
 
 

 
1. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 

- Majetkovoprávne záležitosti 
 

2. Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 
- Komisia  zatiaľ nezasadala 

 
3. Komisia pre školstvo, vzdelávanie  a mládež 

- Nová  komisia, činnosť komisie 
 

4. Komisia  pre šport a telesnú výchovu 
- Fiľakovský cross 
- Pohár primátora 
- Akcie v roku 2019 

 
5. Komisia pre kultúru 

- Stav rekonštrukcie budovy MsKS 
- Kultúrne akcie v roku 2019 

 
6. Komisia  soc. vecí a zdravotníctva  

- Protispoločenská činnosť a bezpečnosť v meste  
- Spolupráca  MsP a MOPS 
- Akčné plány – prevencia kriminality 

  
7. Komisia finančná a správy majetku 

- Majetkovoprávne záležitosti 
- Výsledky inventarizácie majetku mesta 

 
8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 

- Výsledky inventarizácie  majetku mesta 
- Majetkovoprávne  záležitosti 

 
K bodu č. 3) Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2018 
 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Členovia 
MR k nemu nemali žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť na MZ. 

Pán primátor a pán zástupca  informovali členov MR  o aktuálnom dianí na MsP.  Plánovali 
sa spoločné hliadky s MOPS, ale nepodarilo sa to zatiaľ realizovať. 
 
 
K bodu č. 4) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2018 
  



Materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ich  predložil vedúci 
odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR k nemu nemali žiadne 
pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
p. primátor -  musíme začať riešiť exekúcie cez  exekútorov, cez nášho právnika sa to už nedá. 
 
K bodu  č. 5) Majetkovoprávne záležitosti  
 

Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  

1. Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina – uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve 

2. BASALT STONE s.r.o., Banská Bystrica – ponuka na odkúpenie el. prípojky NN 
3. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnutelného majetku mesta: Gubányiho 

domu 
4. Varga Róbert, 1. mája 729/7, Fiľakovo – kúpa mestského pozemku 
5. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – MLA Fülek – vyradenie 

neupotrebiteľného majetku 
6. Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina – uzatvorenie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena 
7. Várady Tibor – ponuka na odpredaj pozemkov 

Členovia MR k nim nemali žiadne pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
K bodu č. 6) Rokovací poriadok komisií MZ – návrh na úpravu 
 

Materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ich  predložil zástupca 
primátora mesta, Mgr. Attila Visnyai. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky 
a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 7) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2019 – úprava 
 

Materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ich  predložila 
prednostka MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky 
a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
K bodu č. 8) Správy predkladané HK  
 

Písomne spracované správy do MR predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán 
Tvoria súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. 
Členovia  MR k nim nemali žiadne pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 

a) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
b) Správa hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za 

rok 2018. 
c) Správa HK z vykonanej kontroly plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.2.2 

Podporné služby - knižnica, časť 610 mzdy, platy, služobné príjmy v I. polroku 
2018  a Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou 
hlavným kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu HMF v oblasti 
aktivity 10.2.2 Podporné služby – knižnica, časť 610 mzdy, platy, služobné príjmy 



v I. polroku 2018 aj s termínmi splnenia opatrení, predloženú riaditeľkou HMF 
Mgr. Viktóriou Tittonovou, PhD.   

 
K bodu č. 9) Voľba  hlavného kontrolóra mesta – zoznam uchádzačov  
 

V rámci tohto bodu  členovia MR  otvorili a doručené žiadosti  od uchádzačov na miesto 
hlavného kontrolóra mesta a posúdili úplnosť ich  predložených  žiadostí. 
 
K bodu č. 10) Aktuálne záležitosti  mesta 
 
V rámci tohto  bodu  primátor mesta informoval členov  MR  o nasledovných aktuálnych 
záležitostiach :  

- Aktuálne stavy v prebiehajúcich projektoch 
- Protipovodňové opatrenia 
- MPÚ na pozemkoch na ul. Športovej – firma Ardis 
- Výstavba benzínovej pumpy pri Tescu 
- Thorma výroba – list  k zvýšeniu daní 
- Začíname riešiť problémy s bytmi v meste, budeme mať  právnika , ktorý sa  tým 

bude zaoberať 
Mgr. Visnyai  informoval členov  MR so začatím príprav  tzv. Karty výhod. Chceme osloviť 
podnikateľov a radi by sme zapojili aj  organizácie mesta. 
 
K bodu č. 8)  Záver 
 

Na záver primátor mesta poďakoval členom MR za účasť a zasadnutie  mestskej rady  
ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania. 

 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
PhDr. Andrea  Mágyelová                                                           Mgr. Attila  Agócs, PhD. 
  
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Erik Kelemen                                                                              Mgr. Zsuzsanna Szvorák 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 


