
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  27. novembra 2019 
_________________________________________________________________________ 

 
Počet členov rady: 5 
 
Prítomní: Podľa  priložene  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  námetov podaných komisiami MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  
3) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

v školskom roku  2018/2019 
Predkladajú:  riaditelia škôl a školských zariadení 

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

5) Návrh  na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2019 
predkladá: prednostka  MsÚ 

6) Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta na rok 2020 a žiadosti o zaradenie  do zoznamu  súborov 
s podporou mesta 
predkladá: vedúca referátu  ekonomiky 

7) Návrh  programového rozpočtu mesta na roky  2020-2022 
predkladá: prednostka MsÚ 

8) VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach 
parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo – zmena  
predkladá: vedúci odd. vnutornej správy  

9) VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

10) Majetkovoprávne záležitosti 
predkladá: vedúci odd. EaMM 

11) Plány práce orgánov mesta  na  I. polrok 2020 
predkladá: prednostka MsÚ 

12) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

13) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR  
b) Trhový poriadok Tržnice vo Fiľakove 2019 

14) Záver 
 



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

Erik Kelemen a 
Mgr. Attila Visnyai. 

   
K bodu č. 2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 

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

1.  Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 
- Postupné odstránenie plechových garáží v meste 
- Osvetlenie prechodov pre chodcov 

 
2. Komisia pre  školstvo, vzdelávanie  a mládež 

- Aktuálne dianie v školstve  
- Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta 

 
3. Komisia pre šport a telesnú výchovu 

- Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta  
- VZN č. 8/2019 

 
4. Komisia pre kultúru 

- Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta a nedostatky žiadostí 
- Kultúrne súbory pri MsKS 
- Kultúrne programy na  december 

 
5. Komisia  sociálnych vecí a zdravotnítva 

- Návšteva Klubu dôchodcov 
- Chýbajúce služby MsP a MOPS v piatok večer 
- Žobrajúce deti  

 
K bodu č. 3) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení v školskom roku  2018/2019 
 
 

A) ZŠ s VJM Š. Koháriho, Mládežnícka 7 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Roland Bozó. Členovia 

MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
B) ZŠ Školská 1 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Štefan Újpál. Členovia 

MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
  
 

C) ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská lúka 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Ildikó Kotlárová. 

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 



D) ZŠ sVJS Farská lúka 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Marian Bozó. Členovia 

MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
E) Základná umelecká škola  
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ ZUŠ, PhDr. Zoran Ardamica, PhD. 

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 

F) MŠ Štúrova 1 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka  MŠ, Helena Kecskemétiová. 

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 

 
G) MŠ Daxnerova 15 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľka MŠ, Mgr. Danica Vargová. 

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
p. primátor – nevidím v správach  ani na jednej škole nadstavbový posun  vo vyučovacom 
procese. Žiadam  Vás o zjednotenie formy predkladaných správ.  
Ing. Fehér – pripomínam, že 10.decmbra sa v Gymnáziu bude konať občianske fórum a verím, 
že tam budú prítomní  všetci riaditelia  škôl. 
Členovia MR navrhujú správy  predložiť na rokovanie  MZ 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP III. 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  na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2019 
 

 Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc Erika 
Szabová. Členovia MR  nemali k VZN žiadne pripomienky a navrhujú ho  predložiť na 
rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 6) Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta na rok 2020 a žiadosti o zaradenie  do 
zoznamu  súborov s podporou mesta 
 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc Erika 
Szabová. 
Členovia  MR schválili  dotácie  pre uvedené OZ v nasledovnej výške:  

1. Iuvenis neogadiensis – 700,00 
Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

2. Minorita za všetkých – 350,00 
Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

3. OZ Slnienko – 700,00 



Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
4. Zväz skautov maďarskej národnosti – 700,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
5. OZ Media Novum – 0,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
6. OZ Kvapky rosy – 0,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
7. OZ Pro Futuro- 350,00  

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
8. OZ Mladý umelec – 550,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
9. OZ Pro Iuventus – 0,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
10. OZ Pro Gaudio – 0,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
11. OZ In Nova  - 600,00 

Hlasovanie: P: 3, Áno: 3, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 

Členovia  MR  navrhujú MZ schváliť  dotácie  pre nasledovné OZ v uvedenej výške:  
1. OZ Madom- 1.500,00 
2. ZO Csemadok- 2.100,00 
3. OZ FTC Fiľakovo – 90.000,00 
4. OZ Fiľakovskí vlci – 2.700,00 
5. OZ Pro schola Nostra – 500,00 
6. e – Talentum – 1.000,00 
7. OZ Hudba  bez hraníc – 700,00 
8. OZ Zápasnícky klub Fiľakovo – 1.700,00 
9. MO Jednoty dôchodcov – 1.000,00 
10. OZ Pivničný rad – 700,00 

 
Žiadosti  o zaradenie medzi kultúrne súbory  pôsobiace pri MsKS  podali  nasledovné súbory:  

a) Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo  
b) Pro Kultúra - mužský spevácky zbor Fiľakovo   
c) Amatérske divadlo Zsákszínház 
d) Folklórny súbor Jánošík a detský folklórny súbor Malý Janošík  
e) Folklórny súbor Rakonca a detský folklórny súbor Malá Rakonca  
f) Ľudová hudba File Banda 

 
K bodu č. 7) Návrh  programového rozpočtu mesta na roky  2020-2022 
 

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. 8) VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie 
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo – 
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. 
 
 
K bodu č. 9) VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Písomne spracovaný návrh VZN do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku 
mesta Ing. Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Členovia MR k nemu 
nemali žiadne pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 

 
 
 K bodu č. 10)  Majetkovoprávne záležitosti  
 

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

1. Kúpa pozemku od ZÓNA s.r.o. Fiľakovo k realizácií projektu TAPE : Výstavba 
priemyselnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu š.p. 

2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácií projektu  
CYKLOCHODNÍK 

a. kúpa pozemku od Železnice SR 
b. kúpa pozemkov od známych spoluvlastníkov 
c. kúpa pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond 
d. bezodplatný prevod pozemkov od SR – Slovenský pozemkový fond 
e.  prevod pozemkov z Ministerstva hospodárstva SR 

3. Molnárová Alžbeta, Fiľakovo – žiadosť o kúpu mestského pozemku 
4. J&K Terasa s.r.o., Šiatorská Bukovinka 164 – návrh na odkúpenie podchodu 

kolonády 
5. O.z. KOHÁRY – darovanie busty grófa Koháryho II. pre Mesto Fiľakovo 
6. Ing. Ivan Vanko, Parková 1287/4, Fiľakovo – žiadosť o odkupenie časti 

mestského pozemku 
7. Slovak Telekom, a.s. Bratislava – FILLECK, s.r.o. Fiľakovo : Dohoda 

o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností 
8. Výsledky obchodnej verejnej súťaže (OVS) vyhlásenej 9. októbra 2019 - 

prenájom nebytových priestorov 
9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku Mestského úradu vo Fiľakove 
10. Dlhodobý prenájom Multifunk čného ihriska pre Gymnázium-Gimnázium 

Fiľakovo 
11. Prevod mestského majetku do správy MsKS Fiľakovo – Komplexná 

rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove 
 
Členovia MR k predloženým majetkovoprávnym záležitostiam nemali žiadne 

pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
 
 
 



K bodu č. 11) Plány  práce orgánov mesta  na  I. polrok 2020 
 

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. 12) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
 

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

a) Kontrola plnenia uznesení  
b) Správa o vykonanej kontrole MsKS Fiľakovo 
c) Správa o vykonanej kontrole ZUŠ – MAI Fiľakovo 
d) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

Členovia MR  s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ 
 
 
K bodu č. 13) Aktuálne záležitosti  mesta 
 

a) Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR  
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. 

 
a) Trhový poriadok Tržnice vo Fiľakove 2019 

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


