
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  19. septembra  2019 
_________________________________________________________________________ 

 
Počet členov rady: 5 
 
Prítomní: Ing. Ladislav Fehér, Erik Kelemen, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Mgr. Attila Visnyai 
Ospravedlnený: Czupper  Tibor - PN 
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. Navrhnutý program rokovania bol 
nasledovný: 
 
 

1) Otvorenie 
2) Vyhodnotenie  návrhov podaných  komisiami  MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  
3) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu  PO a RO  mesta 

k 30.06.2019 
predkladajú:  vedúca  referátu ekonomiky  MsÚ,  riaditelia  PO  a prednostka MsÚ 

4) Správa  o činnosti MsP za II. Q 2019 
predkladá: náčelník MsP 

5) Návrh VZN mesta o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta  Fiľakovo 
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy  

6) Majetkovoprávne záležitosti 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

7) Návrh VZN mesta  o hazardných  hrách 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

8) Jednoduchá pozemková  úprava   
predkladá: vedúci odd. EaMM 

9) Zásady  hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo 
predkladá: prednostka MsÚ  

10) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
predkladá: hlavný kontrolór mesta 

11) Aktuálne záležitosti mesta 
12) Záver 

 
Na zasadnutí bol doplnený  nasledovne:  

1) Otvorenie 
2) Vyhodnotenie  návrhov podaných  komisiami  MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  



3) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu  PO a RO  mesta 
k 30.06.2019 
predkladajú:  vedúca  referátu ekonomiky  MsÚ,  riaditelia  PO  a prednostka MsÚ 

4) Správa  o činnosti MsP za II. Q 2019 
predkladá: náčelník MsP 

5) Návrh VZN mesta o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta  Fiľakovo 
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy  

6) Majetkovoprávne záležitosti 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

7) Návrh VZN mesta  o hazardných  hrách 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

8) Jednoduchá pozemková  úprava   
predkladá: vedúci odd. EaMM 

9) Zásady  hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo 
predkladá: prednostka MsÚ  

10) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
predkladá: hlavný kontrolór mesta 

11) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Cenník za jednorazové užívanie priestorov a služieb MsKS Fiľakovo – návrh 

12) Záver 
 
Členovia MR  program  jednohlasne schválili. 
 
Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 
nasledovných členov MR: 

 
Mgr.  Attila Visnyai a 

Mgr. Zsuzsanna Szvorák. 
 
   
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 
- Majetkovoprávne záležitosti  
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
- VZN o hazardných hrách  
- VZN o dotáciách 

p. prednostka  - ľutujem, že ma nepozvali na zasadnutie komisie.  Pravdepodobne si  pomiešali 
pojmy  nepatrná a nevymožiteľná pohľadávka. 
 

2. Finančná komisia 
- VZN o hazardných hrách  
- VZN o dotáciách 
- Majetkovoprávne záležitosti  
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta  

 
3. Komisia školstva, vzdelávania  a mládeže 



- Zásady hospodárenia  s majetkom  mesta 
- VZN  o dotáciách 
- Monitorovacia  správa  
- Prehľad o rozmiestnení  žiakov  9. ročníkov ZŠ  na stredné školy za uplynulých  

5 rokov 
 

4. Komisia športu 
- Mestský  športový deň 
- P. Szajko informoval  o činnosti  oddielu silového trojboja 
- Výmena  trénera  mužstva A 
- VZN o dotáciách  

 
5. Komisia kultúry 

- Aktuálne záležitosti  v kultúrnom živote mesta 
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
- Monitorovacia správa 
-  Informácia, že sa nebude  konať zraz veteránov 

 
6. Komisia  zdravot. a soc. vecí 

- Činnosť  centra právnej pomoci 
- Návrhy na investičné akcie -  prístrešok  a klimatizácia do Domu smútku, 

zriadenie azylového domu alebo bytu  pri krízových  situáciách 
- Deň dobrovoľníctva 
- VZN  o dotáciách z rozpočtu mesta 

Pán zástupca informoval o stretnutí  so štátnou radkyňou  p. Azimiovou za  p. Parádiho 
z  Biskupickej  31. 
p. primátor – začali sme rozosielať výzvy na vysťahovanie pre neplatičov na Biskupickej 31.  
Ako prvé sme zaslai výzvy  pre rodiny kde nie sú maloleté deti. 
 

7. KOVP 
- Prerokovanie  zjednosmernenia  ulice  Školskej  z ulice Mládežníckej  
- Vyznačiť  parkovacie  miesta pred bytovkami  na Námestí Slobody.  

 
8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 

- Majetkovoprávne  záležitosti 
- VZN o hazardných  hrách 

 
K bodu č. 3) Monitorovacia správa  o plnení  programového rozpočtu  mesta a rozpočtu     
                      PO a RO  mesta  k 30.06.2019 
 
 
 

A) MsÚ 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila vedúca odd. ekonomiky, Bc. Erika 

Szabová. Na zasadnutí MR ho odprezentovala pani prednostka. Tvorí súčasť zápisnice  
z dnešného zasadnutia.  
V rámci tohto bodu boli prerokované aj rozpočtové opatrenia č. 5 a č. 6. Tvoria  súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. 
 
 



B) VPS 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ VPS Ing. Tibor Tóth. Tvorí súčasť 

zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
V rámci diskusie k tomuto bodu  riaditeľ VPS hovoril o fungovaní  inertnej skládky 
a Kompostárne a tiež  potrebe ju rozširovať. Informoval tiež o tom, že  sú problémy v cintoríne 
so stromami a s ich odkonárením. 
Ing. Fehér – ostali ešte  lavičky a smetné koše na rozmiestnenie.  Dali by sa  ešte vyložiť  napr. 
aj na Námestie  Slobody, hlavné smetné koše. 
Pán primátor  informoval členov  MR, že od  Vlády SR sme dostali   dotáciu na zametacie auto. 
Pôvodne sme chceli zakúpiť vozidlo na zametanie ciest, ale po zvážení sme sa rozhodli  pre  
vozidlo na zametanie chodníkov. 
 

C) HMF 
Písomne  spracovaný materiál do  MR vypracovala riaditeľka HMF, Mgr. Viktória 

Tittonová, PhD. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
 
D) MsKS 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik Andrea. 

Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
 

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 II. 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. 
Pán  primátor pripomenul  náčelníkovi MsP, že sa blíži čipovanie  psov. Treba do mestských 
novín pripraviť článok k tejto téme. 

 
K bodu  č. 5) Návrh VZN mesta Fiľakovo  o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta   

          Fiľakovo 
 
 Návrh VZN  tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ho  predložil vedúci 
odd. vnútornej správy, JUDr. Norbert Gecso. Členovia MR  nemali k VZN žiadne pripomienky 
a navrhujú ho  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. ŽSR Bratislava – Ponuka na odpredaj nehnuteľností 
2. Peter Weisenpacher, Daxnerova 1671/21, Fiľakovo – zámena pozemkov 

Členovia  MR tu navrhujú pozemok kúpiť a nie vymeniť za  iný. 



3. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina – Návrh zmluvy na zriadenie vecného 
bremena k mestským pozemkom 

4. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina – Návrh Kúpnej zmluvy na predaj 
mestského pozemku pod stavbou 

5. Výsledky obchodnej verejnej súťaže 
 

Členovia MR navrhujú postúpiť  materiál na prerokovanie  do MZ. 
 
K bodu č. 7) Návrh VZN mesta  o hazardných  hrách 
 

Návrh VZN  tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ho  predložil vedúci 
odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR  nemali k nemu žiadne 
pripomienky a navrhujú ho  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
K bodu č. 8) Jednoduchá pozemková  úprava   
 

Písomný materiál  tvorí  súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ho  predložil 
vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR k nemu nemali 
žiadne pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 9) Zásady  hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo 
 

Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR 
predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. 
Pán primátor  v rámci tohto bodu  informoval členov MR  o tom, že s BBSK uzavrieme 
nájomnú zmluvu  na  15 rokov  na prenájom multifunkčného ihriska  za Gymnáziom. 
V rámci diskusie sa prerokovalo spoplatnenie  letných terás   aj počas zimy a navrhli sa 
v materiály menšie úpravy. 
Členovia MR  s predloženým návrhom  po  úprave súhlasia a odporúčajú ho predložiť na 
rokovanie MZ. 
 
K bodu č. 10) Správy predkladané  HK 
 

Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR 
predložila hlavná kontrolórka, Ing. Judita Mihályová. 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
3. Správa  Filbyt s.r.o. o splnení opatrení – prepracovaná 
4. Správa  MsÚ o splnení opatrení 

Členovia MR nemali k správam žiadne  pripomienky  a  navrhujú postúpiť  materiál na 
prerokovanie  do MZ. 
 
 
K bodu č. 11) Aktuálne záležitosti  mesta 
 

a) Cenník za jednorazové užívanie priestorov a služieb MsKS Fiľakovo – návrh 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik 

Andrea. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  k nemu nemali žiadne  
pripomienky a navrhujú ho predložiť na rokovanie MZ. 



b) Rôzne 
Pán zástupca informoval členov  MR o nasledovných aktuálnych záležitostiach: 

- Prieskum trhu na hlasovacie zariadenie pre  poslancov MZ. Jeho cena  bude 
cca 10  tis. €. Plánujeme ho nainštalovať  budúci rok. 

- Vypracovali sme materiál kde sme zmapovali pozemky pod Hradom, ktoré by 
sa dali odkúpiť do  vlastníctva mesta. 

- Návrh  na  zapojenie sa do  projektu s možnosťou inštalovania nabíjacej 
stanice na  elektromobily. 

- Plánujeme realizáciu  cyklochodníku od Železničnej stanice  po parka  na 
nejakej časti Šávoľskej cesty. 

 
K bodu č. 12)  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: 
Mgr.  Attila Visnyai                                                                    Mgr. Zsuzsanna Szvorák 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 


