Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa 5. júna 2019
_________________________________________________________________________
Počet členov rady: 5
Prítomní:
Ospravedlnený:
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
3. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO
mesta k 31.12.2018, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za
rok 2018, Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta
4. Správa o činnosti MsP za I. Q 2019
5. Návrh VZN mesta Fiľakovo o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
6. Požiarny poriadok mesta Fiľakovo
7. Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo
8. Návrh VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území
Fiľakovo
9. Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019
10. Plán činnosti HK na II. polrok 2019
11. Správy predkladané HK mesta
12. Majetkovoprávne záležitosti
13. Aktuálne záležitosti mesta
a) Žiadosť o zvýšenie bežného transferu pre VPS , aktivita č. 6.1.1
b) Odvoz a likvidácia odpadovej vody – Návrh na zmenu
c) Umiestnenie zberných kontajnerov na textil Humana
d) Uzatvorenie
dohody
o partnerskej spolupráci
s mestom Ustrzyki
Dolne(Poľsko)
14. Záver

Pán primátor za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil
nasledovných členov MR:
Ing. Ladislav Fehér a
Tibor Czupper.
K bodu č. 2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
Materiál do MR predložil zástupca primátora mesta, Mgr. Attila Visnyai.

1. Komisia výstavby, ÚP a ŽP
2. Finančná komisia
- Obidve komisie prejednávali majetkovoprávne záležitosti
3. Komisia školstva, vzdelávania a mládeže
- Aktuálne dianie v školstve
- 25.6.2019 od 9.00 hod. – Prijatie najúspešnejších žiakov
4. Komisia športu
- Dianie v športe
- Mestský športový deň 22.06.2019
5. Komisia kultúry
- Návrhy na udelenie ocenení mesta - Cena mesta: Ondrej Molota, Szvorák
Katalin, Agócs Gergely, Csemadok
6. Komisia zdravot. a soc. vecí
- Projekt“ Zdravé regióny“
- Zdravotná starostlivosť v meste
p. primátor – situáciu v zdravotníctve je veľmi ťažké riešiť. Dokonca ani VÚC nemá veľký
vplyv v tomto. Môžeme vyvolať nejaké rokovanie, ale nečakajte zázraky. Lekári sú samostatné
PO.
p. Szvorák – chcela by som s poďakovať komisii školstva, že prišli na výjazdové zasadnutie
do Gymnázia. Chcela by som aj touto cestou apelovať na učiteľov 2. stupňa na ZŠ, aby viedli
deti k tomu, aby sa prihlasovali do fiľakovských škôl.
p. primátor – tu treba len deti a nedá sa to ani pri najlepšej vôli ak tam nebude dostatok detí.
Ing. Feher – riaditeľov ZŠ treba motivovať odmenami.
p. Szvorák – navrhujem na MR pozvať aj stredné školy, keď ZŠ predkladajú svoje správy
o VVČ.
p. primátor – veľa ľudí nechápe, že kým sa nebudú rodiť deti nebudú sa naplňať ani triedy
v MŠ, ZŠ či na stredných školách.

K bodu č. 3) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO
a RO mesta k 31.12.2018, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu
mesta za rok 2018, Stanovisko HK k záverečnému účtu

A) MsÚ
Písomne spracovaný materiál do MR predložila vedúca odd. ekonomiky, Bc. Erika
Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia.
p. primátor – niektoré ukazovatele hodnotiacej správy treba prehodnotiť.
p. prednostka – merateľné ukazovatele určujú zodpovedné osoby. Teraz je však hodnotiaca
správa oveľa prehľadnejšia.
B) VPS
Písomne spracovaný materiál do MR predložil riaditeľ VPS Ing. Tibor Tóth. Tvorí súčasť
zápisnice z dnešného zasadnutia.
p. primátor - teší ma, že im vieme zadávať malé zakazky napr. na rekonštrukcie chodníkov.
Vykonávajú ich podstatne lacnejšie ako firmy.
Ing. Fehér – viem, že máte niekoľko pracovníkov pred dôchodkom. Už máte náhrady?
Ing.Tóth- áno.
Ing. Fehér – je potrebné renovovať verejné osvetlenie. Rozšírenie systému separovaného zberu
aj na ul. Jánošíkovu.
p. Czupper - dali by sa parkovacie karty prerobiť tak, aby boli ročná a polročná?
C) MsKS
Písomne spracovaný materiál do MR predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik Andrea.
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia.
Pán primátor v rámci tohto bodu informoval členov MR o aktuálnom stave v rekonštrukcii
budovy MsKS.
D) HMF
Písomne spracovaný materiál do MR vypracovala riaditeľka HMF, Mgr. Viktória
Tittonová, PhD. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Do MR ho predniesla Ing.
Budaiová, ktorá tlmočila prosbu pani riaditeľky o možnostiach zvýšenia prenájmu za hradný
areál.
E) RO
Písomne spracovaný materiál do MR predložila prednostka MsÚ PhDr. Andrea
Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia.
Členovia MR navrhujú správy predložiť na rokovanie MZ

K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP I. Q 2019

Písomne spracovaný materiál do MR predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí
súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Členovia MR ho navrhujú predložiť na rokovanie
MZ.
p. zástupca - treba zvýšiť pokuty, nielen 5,00€. Sadzobník používať v najvyššej sadzbe.
K bodu č. 5) Návrh VZN mesta Fiľakovo o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Fiľakovo

Návrh VZN tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ho predložil vedúci
odd. školstva, kultúry a športu, PhDr. Peter Fehér. Členovia MR nemali k VZN žiadne
pripomienky a navrhujú ho predložiť na rokovanie MZ.
PhDr. Fehér informoval o výberových konaniach na riaditeľov ZŠ.

K bodu č. 6) Požiarny poriadok mesta Fiľakovo
Materiáo tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ho predložil vedúci odd.
vnútornej správy, JUDr. Norbert Gecso. Členovia MR nemali k nemu žiadne pripomienky
a navrhujú ho predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 7) Program odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo
Písomný materiál tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ho predložil
vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP, Ing. Ivan Vanko. Členovia MR nemali k nemu žiadne
pripomienky a navrhujú ho predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 8) Návrh VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území
Fiľakovo
Návrh VZN tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MR ich predložil
vedúci odd. výstavby, ÚP a SR, Ing. Ivan Vanko. Členovia MR k nim nemali žiadne
pripomienky a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.

K bodu č. 9) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2019
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila prednostka MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová.
Členovia MR s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 10) Plány práce HK na II. polrok 2019
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila HK mesta, Ing. Judita Mihályová.
Členovia MR s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ
K bodu č. 11) Správy predkladané HK
Hlavná kontrolórka informovala o správe o prijatých opatreniach od Filbyt s.r.o., do
zasadnutia MZ bude písomná správa. Niektoré opatrenia sú prijaté správne, ale niektoré treba
prerobiť.
K bodu č. 12) Majetkovoprávne záležitosti
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Ing.
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.
1. Šuvert Július – žiadosť o odkúpenie pozemku
2. Oláhová Barbora – Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k RD

3. Schválenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
Členovia MR navrhujú postúpiť materiál na prerokovanie do MZ.

K bodu č. 13) Aktuálne záležitosti mesta
a) Žiadosť o zvýšenie bežného transferu pre VPS , aktivita č. 6.1.1
b) Odvoz a likvidácia odpadovej vody – Návrh na zmenu
c) Umiestnenie zberných kontajnerov na textil Humana
Písomne spracovaný materiál k všetkým trom bodom do MR predložil riaditeľ VPS Ing. Tibor
Tóth. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Členovia MR k nim nemali žiadne
pripomienky.
d) Uzatvorenie
dohody
o partnerskej spolupráci
s mestom Ustrzyki
Dolne(Poľsko)
Pán primátor informoval členov MR o tom, že s našim mestom sa spojila samospráva Ustrzyki
Dolne z Poľska, ktorí by snami radi uzavreli partnerskú dohodu o spolupráci. Zmluvu
predložíme na schválenie MZ.
K bodu č. 14) 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:
Ing. Ladislav Fehér

II. overovateľ:
Tibor Czupper

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D.

