
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  11. júna 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 
 
 
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) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta  k 31.12.2019, výsledky auditu, prerokovanie  záverečného účtu mesta  za 
rok 2019, stanovisko  HK  k záverečnému účtu 

3) Harmonogram  rekonštrukcie  miestnych  komunikácií- úprava  
4) Správa  o činnosti MsP za I. Q 2020 
5) VZN č. 7/2020 - Návrh  na  zmenu VZN mesta Fiľakovo č.  8/2016 o podmienkach 

parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo ... 
6) VZN mesta Fiľakovo  č. 5/2020 o podmienkach  predaja  výrobkov a  poskytovania 

služieb  na  trhových  miestach v meste Fiľakovo 
7) VZN č. 6/2020, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 Trhový poriadok mestskej tržnice 

na ul. Trhovej vo Fiľakove 
8) Majetkovoprávne záležitosti 
9) Plány  práce orgánov mesta  na  II. polrok 2020 
10) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
11) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Oboznámenie s výsledkami  kontroly NKÚ 
b) Obnovenie činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
c) Dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2020 pre OZ FTC Fiľakovo -dočasné 

pozastavenie – zmena obdobia 
d) Návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Fiľakovo, Ceny mesta 

Fiľakovo, Ceny primátora mesta za rok 2020 
e) Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP 
f) Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci podnetov podozrenia z porušenia 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
g) Rôzne 

12) Záver 
 
 



 
 

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

Tibor Czupper a 
Ing. Ladislav Fehér. 

 
  

   
K bodu č. 2) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO 
a RO mesta  k 31.12.2019, výsledky auditu, prerokovanie  záverečného účtu mesta  za rok 
2019, 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.  
 

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

zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
Ing. Fehér sa poďakoval za   asfaltovanie ulice Jánošíkovej. Tiež informoval prítomných, že 
občania bývajúci na ulici Jánošíkovej   by  chceli, aby most nebol prejazdný pre osobné autá. 
 

C) MsKS 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik Andrea. 

Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
Ing. Fehér – nakupuje sa   aj  vybavenie kuchyne, ako taniere, príbory a pod.? 
Mgr. Illés Kósik – momentálna finančná situácia nám to  nedovoľuje. 
Ing. Fehér – prenajíma teraz niekto bufet  v budove MsKS?  
Mgr. Illés Kósik -  momentálne  nie. Je  možnosť  prejanímania tohto  priestoru. 
Mgr. Szvorák – máme zakúpené  nejaké mobilné šatne? 
Mgr. Illés Kósik – áno. Zatiaľ neboli použité. 
 

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

Tittonová, PhD. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Pani  riaditeľka  pripomenula, 
že sezóna na Hrade sa tento rok začína 01.07.2020. 
 

E) RO 
Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila prednostka MsÚ PhDr. Andrea 

Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
 

F) Stanovisko  HK k záverečnému účtu  mesta  
Písomne spracované stanovisko do MZ predložila hlavná kontrolórka mesta, Ing. Judita  

Mihályová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. 
 

 
Členovia MR navrhujú správy  predložiť na rokovanie  MZ 
 



K bodu č. 3) Harmonogram  rekonštrukcie  miestnych  komunikácií- úprava  
 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil vedúci odd. výstavby, ŽP a SR, Ing. Ivan 
Vanko.  Členov MR s ním oboznámil primátor mesta. Členovia MR k nemu nemali žiadne 
pripomienky a navrhujú ho predložiť na MZ. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP I. Q 2020 
  

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. 
Ing. Fehér – máte návrh na riešenie situácie  v centre   mesta?  
p. zástupca – mali sme s pánom náčelníkom dohodu, že budú mať  viac peších hliadok. Žiaľ už 
to nefunguje. 
p. primátor – riešite ďalej odstavené autá  v meste? 
Bc. Baláž -  áno stále  ich riešime. Je ich v meste odstavených viac. 
p. primátor  - aká je spolupráca s útulkom? 
Bc. Baláž – naša spolupráca  je  dobrá a nemáme problémy. 
 
 
K bodu č. 5) VZN č. 7/2020 - Návrh  na  zmenu VZN mesta Fiľakovo č.  8/2016 
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území 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 nemu žiadne pripomienky 
a navrhujú ho  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 6) VZN mesta Fiľakovo  č. 5/2020 o podmienkach  predaja  výrobkov a  
poskytovania služieb  na  trhových  miestach v meste Fiľakovo 
 

Návrh VZN tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ho  predložil vedúci 
odd. EaMM, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR  nemali k nemu žiadne pripomienky a navrhujú 
ho  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 7) VZN č. 6/2020, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 Trhový poriadok mestskej 
tržnice na ul. Trhovej vo Fiľakove 
 

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

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

a) Bariová Katarína, Fiľakovo – kúpa pozemku 



b) Ing. Ivan Vanko, Fiľakovo – zámena pozemku  
Členovia  MR  tu navrhli  nie zámenu  pozemku, ale  vyčlenenie nového pozemku na výstavbu 
radových garáží. A po vyčlenení, by sa pozemok zamenil.  

c) Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže (OVS) vyhlásenej 13. mája 2020 
- prenájom nebytových priestorov 

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 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. 10)  Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020  
b) Správa o výsledku kontroly procesu vyraďovania a likvidácie majetku na 

Základnej škole Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským 
 

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 
 
K bodu č. 11) Aktuálne záležitosti  mesta 
 

a) Oboznámenie s výsledkami  kontroly NKÚ 
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 
 

b) Obnovenie činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
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 
 

 
c) Dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2020 pre OZ FTC Fiľakovo -dočasné 

pozastavenie – zmena obdobia 
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 

 
d) Návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Fiľakovo, Ceny mesta 

Fiľakovo, Ceny primátora mesta za rok 2020 
Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR 
predložil zástupca primátora mesta, Mgr. Attila Visnyai. 
Členovia MR  s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ 
 
 



e) Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP 
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 
 

f) Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci podnetov podozrenia z porušenia 
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR 
predložil primátor mesta . 
Členovia MR  odporúčajú návrh predložiť na rokovanie MZ 
 

g) Rôzne  
 V rámci tohto  bodu  primátor mesta  informoval  o nasledovných aktuálnych  záležitostiach:  

- Úprava  fungovania multifunkčného ihriska v parku 
- Parkovanie na ulici Trhovej 
- Dohoda  s pátrom Jakubom  za opravu  kríža na  Družstevnej ulici. 

 
 
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: 
Tibor Czupper                                                                             Ing. Ladislav Fehér  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 


