
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  18. februára 2021 
_________________________________________________________________________ 

 
Počet členov rady: 5 
 
Prítomní: Podľa  priložene  prezenčnej listiny  
Ďalší prítomní: 
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  návrhov podaných komisiami  MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta 
3) Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2020 

predkladá: náčelník MsP 
4) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2020 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
5) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
6) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Informácia o spolupráci mesta Fiľakovo s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom pri realizácii „Ak čného plánu pre rast 
a zamestnanosť Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2021 
v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions 2“ 

b) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta  
c) Informatívna  správa o čerpaní  prostriedkov z dotačných fondov 

mesta  za rok 2020 
d) Rôzne 

7) Záver 
 
Dnesšné zasadnutie MR  viedol  zástupca primátora mesta, za overovateľov zápisnice 
z dnešného rokovania určil nasledovných členov MR: 
 

Erik Kelemen a 
Tibor Czupper. 

   
K bodu č. 2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 

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



 
  

1. Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 
- Majetkovoprávne záležitosti  

 
 
K bodu č. 3) Správa o činnosti MsP IV. Q 2020 
  

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil náčelník MsP, Mgr. Gabriel Benčik. 
Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú predložiť na 
rokovanie  MZ. 
Náčelník MsP hovoril  o nízkom stave  príslušníkov  MsP, ktorý sa bude do konca  mája ďalej 
znižovať. Navrhuje vypísať výberové konanie na dvoch príslušníkov MsP. Tiež by rád  zriadil 
nový druh hliadky na bicykloch. 
Ing. Fehér – aký je  základný plat  príslušníka MsP? 
p. prednostka – vychádza to brutto cca 800€ bez nadčasov. 
Ing. Fehér- keď je  málo  príslušníkov MsP treba viac spolupracovať s hliadkou  MOPS. 
Mgr. Benčik – plánujem  zostaviť služby tak, aby boli v súlade aj ostatnými poriadkovými 
zložkami v meste, ako je  MOPS a OOPZ. 
Ing. Fehér  - vediete prípady aj  nejakej elektronickej   evidencii? 
Mgr. Benčik – zatiaľ nie. 
Mgr. Szvorák – ja by som podporovala myšlienku  zamestnať aj  policajta rómskej  národnosti, 
samozrejme s tým, že by vyhovel podmienkam  výberového konania . 
 
K bodu  č. 4) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2020 
 

 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.  
 
K bodu č. 5)   Majetkovoprávne záležitosti  
 

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

a) TIMBERLAND s.r.o. – predaj mestského pozemku parc. EKN č. 678/1 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne vysporiadanie 
areálu Timberland s.r.o. Belina 

b) Prevod mestského majetku do správy ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM – 
Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo 

c) Výsledok OVS č. 02/2021 na predaj prebytočných častí mestských 
pozemkov a stavby 

Členovia MR k predloženým majetkovoprávnym záležitostiam nemali žiadne 
pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 
 
 
K bodu č. 6) Aktuálne záležitosti  mesta 
 

a) Informácia o spolupráci mesta Fiľakovo s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom pri realizácii „Ak čného plánu pre rast 
a zamestnanosť Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2021 



v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions 2“ 
Písomne spracovaný materiál do MR predložil  vedúci oddelenia výstavby, ŽP a SR, Ing. Ivan  
Vanko. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú predložiť na 
rokovanie  MZ. 
Ing. Vanko  odprezentoval jednotlivé projektové zámery, ktoré by bolo možné  navrhnúť na 
realizáciu v rámci  spolupráce s BBSK. Jednotlivé projekty sú na rôznej  úrovni  prípravy. 
Pán  primátor  oboznámil cez Skype  členov MR s podrobnosťami navrhovanej spolupráce. 
Ing. Fehér – zahrnul by som  do  týchto projektov aj kúpu pozemkov  pod  domami, ktoré sa 
nachádzajú pod Hradom. 
p. primátor – k realizácii tohto kroku musíme mať zriadené tzv. prestupné bývanie. 
p. Czupper – nie je možné  zaradiť tam aj  nejaký projekt na   osvojenie si  pracovných  návykov? 
Mgr. Szvorák -  myslím , že by bolo   dobré myslieť aj  na  mladých a podnikateľov. 
p. primátor -  bojím sa, že ak by sme tam zahrnuli sociálny podnik, tak  to nebudeme vedieť 
zrealizovať. 
Mgr. Szvorák – mohli  by sme  uvažovať aj nad  zriadením  kancelárie  na prípravu projektov. 
 

b) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta  
Písomne  spracovaný materiál do MR predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc. Erika 
Szabová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia  MR k nemu nemali žiadne  
pripomienky a navrhujú ho predložiť do MZ. 

 
c) Informatívna  správa o čerpaní  prostriedkov z dotačných fondov 

mesta  za rok 2020 
Písomne  spracovaný materiál do MR predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc. Erika 
Szabová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia  MR k nemu nemali žiadne  
pripomienky a navrhujú ho predložiť do MZ. 

 
d) Rôzne 

Pani  prednostka  informovala členov  MR o úspešnom  projekte  s názvom  „Efektívna verejná  
správa“,  v ktorom je  vedúcim partnerom  Fiľakovo a realizuje ho  spolu s obcou Tomášovce. 
Ďalej poskytla členom MR  informácie o aktuálnom  priebehu Sčítania  obyvateľov, domov 
a bytov  2021. 
 
K bodu č. 7)  Záver 
 

Na záver zástupca primátora 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                                                                              Tibor Czupper 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 


