Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa 17. februára 2020
_________________________________________________________________________
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

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) Návrh VZN č. 1/2020 ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov
predkladá: vedúci odd. vnútornej správy
4) Správa o činnosti MsP za IV. Q 2019
predkladá: náčelník MsP
5) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019
predkladá: vedúci odd. EaMM
6) Majetkovoprávne záležitosti
predkladá: vedúci odd. EaMM
7) Zmena a doplnok č. 12 ÚPN mesta Fiľakovo
predkladá: vedúca referátu stratégie rozvoja
8) Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Fiľakovo
predkladá: vedúca referátu stratégie rozvoja
9) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta
predkladá: hlavná kontrolórka mesta
10) Aktuálne záležitosti mesta
a) Návrh na zmenu otváracích hodín Mestského vlastivedného múzea
b) Návrh cenníka pre multifunkčné ihrisko
c) Návrh na zrušenie dvoch parkovísk na území mesta Fiľakovo
d) Návrh na voľbu nového člena Komisie regionálnej politiky, podnikateľskej
a cestovného ruchu
e) Návrh na zmenu uznesenia
11) Záver

Pán primátor za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil
nasledovných členov MR:
Erik Kelemen 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 ochrany verejného poriadku a dopravy
- Prechody pre chodcov
- Bezpečnostná situácia v meste

2. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
- Majetkovoprávne záležitosti
- Hodnotenie Programu rozvoja mesta
3. Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež
- Aktuálne dianie v školstve
- Návrh VZN č. 1/2020 o soc. službách
4. Komisia pre šport a telesnú výchovu
- Ocenenie športovcov roka za rok 2019
- Turnaj o pohár Patrika LeGianga
- Novoročný turnaj v kolkoch
- Multifunkčné ihrisko
5. Komisia pre kultúru
- Hodnotenie Programu rozvoja mesta
- Kultúrne akcie v roku 2020
- Informácie o obnove divadelnej sály
6. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
- Návrh VZN č. 1/2020 o soc. službách
- Plán činnosti komisie na I. polrok 2020
- Realizácia distribúcie vianočných balíčkov pre odkázaných pred Vianocami
- Centrum právnej pomoci pokračuje aj v roku 2020
7. Komisia finančná a správy majetku
- Majetkovoprávne záležitosti
8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
- Majetkovoprávne záležitosti
- Návrh VZN č. 1/2020 o soc. službách
- Inventarizácia majetku mesta
- Hodnotenie Programu rozvoja mesta
- Návrh na nového člena komisie : Radoslav Balog.

Mgr. Visnyai v rámci tohto bodu informoval prítomných o výsledkoch porady, ktorá bola
zvolaná za cieľom riešenia dopravnej situácie v križovatke ciest I/71 a II/571.

K bodu č. 3) Návrh VZN č. 1/2020 ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších
zmien a doplnkov
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci oddelenia vnútornej správy, JUDr.
Norbert Gecso.
p. primátor – nezabudnime na MZ doplniť, čo všetko poskytuje mesto pre Nezábudku n.o.

K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP IV. 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.
Mgr, Szvorák - poprosím Vás o častejšiu kontrolu kamier na Podhradskej ulici. Viackrát sa
vlámali do Maďarského domu.
Pán zástupca informoval o bezpečnostnej situácii v meste.
K bodu č. 5) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku
mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR nemali žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť
na rokovanie MZ. Ing. Varga informoval členov MR, že prebiehajú exekúcie a začína mesto
aj s novou metódou – zadržaním vodičského preukazu.

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. ZÓNA s.r.o. Fiľakovo – žiadosť o doplatenie DPH
Uvedený prípad dať posúdiť právnikovi a v prípade, ak tam nebudú žiadne
výhrady predložiť na rokovanie MZ.
2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k realizácií projektu
CYKLOCHODNÍK
a) kúpa pozemku od SOCARCH spol. s r.o. Fiľakovo
b) zámena pozemku od - Szabó Ottó
V tomto prípade prekontrolovať parcelné čísla a do MZ vložiť len tie, ktoré nie
sú zahrnuté v projekte „TAPE“
c) prenájom pozemkov od Železnice SR
3. Prevod „Multifunkčného ihriska“ do správy VPS Fiľakovo
4. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – návrh na vyradenie nepotrebných
predmetov
5. Výsledok obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj pozemku o ploche 63 m2
na výstavbu garáže/dvojgaráže

Členovia MR k predloženým majetkovoprávnym záležitostiam nemali žiadne
pripomienky a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 7) Zmena a doplnok č. 12 ÚPN mesta Fiľakovo
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila vedúca referátu stratégie rozvoja, Ing. arch. Erika Anderková.
Členovia MR s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 8) Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Fiľakovo
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila vedúca referátu stratégie rozvoja, Ing. arch. Erika Anderková.
Členovia MR s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ.

K bodu č. 9) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila HK mesta, Ing. Judita Mihályová.
a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
b) Správa z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
Členovia MR s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ

K bodu č. 10) Aktuálne záležitosti mesta
a) Návrh na zmenu otváracích hodín Mestského vlastivedného múzea
Písomne spracovaný materiál do MR predložila riaditeľka Hradného múzea vo
Fiľakove, Mgr. Viktória Tittonová, PhD. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia.
Členovia MR ho navrhujú predložiť na rokovanie MZ.
b) Návrh cenníka pre multifunkčné ihrisko
Písomne spracovaný materiál do MR predložil riaditeľ VPS, Ing. Tibor Tóth. Tvorí
súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Členovia MR ho navrhujú predložiť na rokovanie
MZ.
c) Návrh na zrušenie dvoch parkovísk na území mesta Fiľakovo
Písomne spracovaný materiál do MR predložil zástupca primátora mesta, Mgr. Attila
Visnyai. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Členovia MR ho navrhujú predložiť
na rokovanie MZ.
d) Návrh na voľbu nového člena Komisie regionálnej politiky, podnikateľskej
a cestovného ruchu
Písomne spracovaný materiál do MR predložil zástupca primátora mesta, Mgr. Attila
Visnyai. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Členovia MR ho navrhujú predložiť
na rokovanie MZ.

e) Návrh na zmenu uznesenia
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR
predložila HK mesta, Ing. Judita Mihályová. Členovia MR ho navrhujú predložiť na rokovanie
MZ.

K bodu č. 11) 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:
Mgr. Zsuzsanna Szvorák

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D.

