Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa 4. apríla 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

Rokovanie:

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) Výročná správa za rok 2018 – Nezábudka n. o.
predkladá: riaditeľka n.o.
4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN
mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby – zmena
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy
5) Požiarny poriadok mesta Fiľakovo
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy
6) Majetkovoprávne záležitosti
predkladá: vedúci odd. EaMM
7) Aktuálne záležitosti mesta
8) Záver

Pán primátor za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil
nasledovných členov MR:
Erik Kelemen a
Ing. Ladislav Fehér.
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
- Plánovaná aktualizácia ÚPN mesta
2. Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
- Aktuálne záležitosti v doprave
3. Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
- Aktuálne dianie v školstve
4. Komisia pre šport a telesnú výchovu
- Aktuálne záležitosti v športe
- Voľba prezidenta FTC
5. Komisia pre kultúru
- Pozvaná na zasadnutie riaditeľka HMF – informácia o akciách na Hrade
6. Komisia soc. vecí a zdravotníctva
- Aktuálne záležitosti
- Výročná správa nezábudka n.o.
- VZN o soc. službách
7. Komisia finančná a správy majetku
- Výročná správa nezábudka n.o.
- Nová členka -Beáta Bakaová
- VZN o soc. Službách
- Majetkovoprávne záležitosti

K bodu č. 3) Výročná správa za rok 2018 – Nezábudka n. o.
Písomne spracovaný materiál do MR predložila riaditeľka Nezábudka n. o., Ing. Mária
Veliká. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť na MZ.

K bodu č. 4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN
mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby – zmena
Návrh VZN tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ich predložil vedúci
odd. vnútornej správy, JUDr. Norbert Gecso. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky
a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.
Pri jeho prerokovaní bola prítomná aj riaditeľka Nezábudka n.o.
K bodu č. 5) Požiarny poriadok mesta Fiľakovo
Materiál tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ich predložil vedúci
odd. vnútornej správy, JUDr. Norbert Gecso. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky
a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.

K bodu č. 6) Majetkovoprávne záležitosti
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Ing.
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.
1. THORMA Výroba k.s., Fiľakovo – ponuka chodníka k odpredaju
2. Občianske združenie KOHÁRY, Fiľakovo – darovanie pamätníka pre Mesto Fiľakovo
3. Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina – Zmluva o zriadení vecného bremena
4. ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM Fiľakovo – II. Koháry István Alapiskola – vyradenie
neupotrebiteľného majetku
5. Výsledky obchodnej verejnej súťaže
6. Skládka inertného odpadu – prevod správy majetku
Členovia MR k nim nemali žiadne pripomienky a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 7) Aktuálne záležitosti mesta
V rámci tohto bodu primátor mesta informoval členov MR o stave v projekte TAPE.
Ďalej pani prednostka informovala o dvoch záležitostiach :
- Úsporné opatrenia na ZŠ s VJS na Farskej lúke a
- O možnostiach zapojenia sa do podania projektov na MOPS, KC a TSP
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:
PhDr. Andrea Mágyelová

Primátor mesta:
Mgr. Attila Agócs, PhD.

I. overovateľ:
Erik Kelemen

II. overovateľ:
Ing. Ladislav Fehér

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D.

