Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa 14. apríla 2020
_________________________________________________________________________
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) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020
predkladá: vedúca referátu ekonomiky, prednostka MsÚ
3) Výročná správa za rok 2019 – Nezábudka n. o.
predkladá: riaditeľka n. o.
4) Majetkovoprávne záležitosti
predkladá: vedúci odd. EaMM
5) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta
predkladá: hlavná kontrolórka mesta
6) Aktuálne záležitosti mesta
a) Žiadosť Súkromnej základnej školy – informácia pre MZ vo Fiľakove
b) Návrh na zmenu vo vyberaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v čase mimoriadnej situácie
7) Záver

Pán primátor za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil
nasledovných členov MR:
Mgr. Szvorák Zsuzsanna a
Erik Kelemen.

K bodu č. 2) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020
Materiál do MR predložila prednostka MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. Tvorí súčasť
zápisnice z dnešného rokovania.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Úprava platu primátora mesta
Úprava platu hlavnej kontrolórky
Pozastavenie činnosti komisií MZ
Dočasné pozastavenie dotácie pre OZ FTC Fiľakovo
Dočasné pozastavenie dotácie pre OZ, ktorým bola poskytnutá dotácie v zmysle
VZN mesta
V úvode bodu primátor mesta oboznámil členov MR s prognózami vývoja Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť a tiež o už prijatých úsporných opatreniach, ktoré sú premietnuté
v RO č. 1.
Ing. Fehér - pri dotáciách pre OZ treba riešiť každý prípad individuálne. Určite sa dajú
pozastaviť aj akcie.
p. primátor - pri FTC s touto iniciatívou prišiel prezident FTC.
Mgr. Szvorák – je potrebné osloviť pri OZ každé jedno, ktoré je ochotné vzdať sa dotácie na
tento rok a tiež ktoré OZ plánuje akciu na neskôr.
p. primátor – dotácie od EÚ, na ktoré sú podpísané platné zmluvy by nám mali byť
poskytnuté.
p. prednostka - ešte nevieme aký bude postup pri úveroch, ktoré majú samosprávy.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

K bodu č. 3) Výročná správa za rok 2019 – Nezábudka n. o.
Písomne spracovaný materiál do MR predložila riaditeľka n. o., Ing. Mária Veliká.
Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť na MZ.

K bodu č. 4) Majetkovoprávne záležitosti
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Ing.
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.
a) Cenová ponuka na odpredaj pozemku – Balog Róbert, Fiľakovo
b) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov po rekonštrukcii ul. Podhradskej vo
Fiľakove
c) Jozef Póczos, Fiľakovo – žiadosť o odstúpenie od predkupného práva k pozemku
d) JUDr. Eva Háberová- správca konkurznej podstaty úpadcu STONTEC, s.r.o.
v likvidácii . ponuka nehnuteľnosti na odpredaj na ul. Baštovej
Ing. Fehér – treba tento pozemok kúpiť a hneď predať aj napriek situácii.
e) Mikuláš Babka a manž. Eva Babková, Fiľakovo – žiadosť o odkúpenie mestského
pozemku
Členovia MR k nim nemali žiadne pripomienky a navrhujú ich predložiť na rokovanie MZ.
K bodu č. 5) Aktuálne záležitosti mesta
a) Žiadosť Súkromnej základnej školy – informácia pre MZ vo Fiľakove
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. školstva kultúry a športu,
PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Členovia MR so žiadosťou
nesúhlasia.

b) Návrh na zmenu vo vyberaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v čase mimoriadnej situácie
Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. školstva kultúry a športu,
PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.
p. primátor – treba toto konzultovať s JUDr. Gombalom ako postupovať v zmysle platných
právnych predpisov. Či stačí nariadenie alebo je potrebné VZN.
K bodu č. 6) 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:
Mgr. Zsuzsanna Szvorák

II. overovateľ:
Erik Kelemen

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D.

