
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  15. apríla 2021 

_________________________________________________________________________ 
 
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) Vyhodnotenie  návrhov  podaných komisiami   MZ  

predkladá: zástupca primátora mesta  
3) Výročná správa   za  rok 2020 – Nezábudka n.  o. 

predkladá: riaditeľka  n.o. 
4) Správa o činnosti  MsP za I. Q 2021 

predkladá: náčelník MsP  
5) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta  za rok 2021 

predkladá: vedúca referátu ekonomiky 
6) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM 
7) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť o poskytnutie  finančnej dotácie  pre CVČ pri ZŠ  v Poltári 
8) 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 pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 



- Majetkovoprávne záležitosti 
 

2. Komisia pre školstvo, vzdelávanie  a mládež 
- Aktuálne dianie v školstve a zavedenie  povinného predprimárneho vzdelávania 

 
 

3. Komisia finančná a správy majetku 
- Majetkovoprávne záležitosti 

 
 
K bodu č. 3) Výročná správa   za  rok 2020 – Nezábudka n.  o. 
 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka Nezábudka n. o., Ing. Mária 
Veliká. Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť na MZ. 

Pán  primátor  v rámci  tohto  bodu informoval členov MR o iniciatíve BBSK  v mobilnom 
očkovaní. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti  MsP za I. Q 2021 
  

Správa tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ju  predložil náčelník 
MsP, Mgr. Gabriel Benčik.  Členovia MR k nej nemali žiadne pripomienky a navrhujú ju  
predložiť na rokovanie  MZ. 
Pán primátor  informoval členov  MR , že MsP má  troch nových príslušníkov, z ktorých  dvaja 
ešte musia absolvovať preškolenie.  
V správe MsP  sú viackrát  spomínaný  bikeri. Stretávajú sa aj napriek zákazu  vychádzania 
robia  škody aj na našom majetku (budova MsKS). Spojili sme sa aj s Iuventou v Banskej 
Bystrici  a hľadáme  riešenie  kde umiestniť  nejakú  dráhu, kde by sa mohli stretávať. Bol by 
som rád, keby sa  zapojili do prípravy nejakého projektu na zriadenie takejto dráhy. 
Ing.Fehér – bol som členom v komisii, pri výbere  nových príslušníkov MsP.  
Pri  výbere miesta  pre  bikerov treba  uvažovať nad takým miestom, kde to  nebude nikoho 
rušiť. 
p. Czupper – chcel by som upozorniť  na  čierne   skládky na odľahlých miestach. Bolo by tam   
dobre umiestniť  fotopasce.  Tiež pred poštou  sa zhromažďuje veľa úžerníkov , keď a vydávajú 
sociálne dávky. 
Mgr. Benčik – úžerníctvo sa veľmi ťažko dokazuje, nie sú svedkovia. 
Mgr. Visnyai – vieme  o čiernych skládkach, máme  však veľmi málo ľudí na aktivačnej  
činnosti a v meste je  veľa takých miest, ktoré treba poriadiť.  
Plánujeme  tiež  osvetu medzi ľuďmi aký je postup  pri odstránení smetí , ak napr. prerábajú 
bytové jadro. 
Ing. Fehér – občanov treba  o tom dostatočne včas informovať, aký bude postup ak  nedodržia  
to čo  majú.  
p. Kelemen -  v osvete sa  zamerať hlavne na dobré príklady z praxe.  
Dá sa  odsledovať odstránenie  autovraku? Plánujú sa reálne zaviesť hliadky MsP na  bicykloch?  
Mgr. Benčik – odstránenie autovraku nevieme odsledovať do úplného konca, ak nás o tom  
majiteľ neinformuje.  
Hliadky na bicykloch  plánujeme zaviesť, ale súčasná epidemiologická situácia nám nedovolila 
nakúpiť  vybavenie. Bicykle sa začnú dovážať až  niekedy v lete alebo na jeseň. 
 
 



 
K bodu  č. 5) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta  za rok 2021 
 
 

Materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ich  predložila vedúca 
referátu  ekonomiky, Bc. Erika Szabová . Členovia MR ho navrhujú predložiť na rokovanie  
MZ. 
V rámci tohto  bodu pani prednostka informovala o problémoch  s použitím financií na 
výstavbu altánku na ZŠ Š. Koháriho vo Fiľakove.  V tejto veci  budú  vyvodené aj následky   
pre riaditeľa školy. 
Ing. Fehér -  navrhujem, aby tam  bola  vykonaná  kontrola zo strany hlavnej  kontrolórky.  
Mgr. Szvorák  -  súhlasím  s Ing. Fehérom   o vykonaní  kontroly na ZŠ. 

 
 
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.  

 
a) Ing. Mák Štefan a manž. Mgr. Denisa Máková, Bulhary  – kúpa 
mestského pozemku 

p. primátor  - nezasahuje tam  ochranné   pásmo  do cesty?  
Mgr. Szvorák – bude  tá križovatka prehľadná , ak tam  postavia plot? 
p. Kelemen -  súhlasím s predloženým  návrhom. Ostane tam  ešte toľko miesta, aby sa dal 
v budúcnosti  vybudovať chodník?  
Ing. Varga -  nevieme presne do akej výšky postavia plot, ale nemal by vadiť  prehľadnosti 
križovatky.  Ostane  tam  taká časť v našom vlastníctve, na ktorej sa bude dať  vybudovať 
chodník.  
Mgr. Visnyai -  komisie, ktoré tento návrh  prerokovali s ním súhlasia. 
 

b) Peter Halaj, Kriváň – záujem o odkúpenie areálu bývalého CVČ vo 
Fiľakove 

p. primátor  - musíme sa dohodnúť ako  to predáme a za akú cenu. Ja tam vidím reálnu cenu 
min. 20 tis. €. 
Ing. Varga -  ja to navrhujem predať ako  pozemok verejnou obchodnou súťažou. Stavbu, ktorá 
na ňom stojí je potrebné  už rozobrať.  
Mgr. Szvorák – aká je reálna cena pozemkov  na  tom území?  
Ing.  Varga – taká akú určíte vy. 
p. primátor  -  vypíšeme teda na predaj  verejnú obchodnú súťaž s cenou  min. 20 tis. € a bez  
vyčistenia pozemku. 
Členovia MR navrhujú žiadosti predložiť na rokovanie  MZ. 
 
K bodu č. 7) Aktuálne záležitosti  mesta 
 

a) Žiadosť o poskytnutie  finančnej dotácie  pre CVČ pri ZŠ  v Poltári 
Materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného  rokovania. Do MR  ich  predložila vedúca 
oddelenia školstva, kultúry a športu, Mgr. Silvia Dubovská. Členovia MR k nemu nemali 
žiadne pripomienky a navrhujú ho predložiť na rokovanie  MZ. 
Mgr. Dubovská   ďalej informovala, že sa od pondelka začne  vyučovanie   na 1. stupni  
prezenčne a na ďalší týždeň  aj  pre  8. a 9. ročník  s účasťou 5+1. 



 
 

b) Rôzne 
V rámci tohto bodu primátor mesta informoval členov MR nasledovných  aktuálnych  
záležitostiach :  

- Úsporné  opatrenia  na všetkých  základných školách v meste 
- Začali sme  pracovať  so skupinou Svetovej banky na   realizácii spolupráce 

v rámci   Catching-Up Regions 2 
- Máme  úspešný projekt s názvom Efektívna verejná správa 
- Tiež sme  úspešný  v projekte od Veolie na  detské ihrisko, ktoré plánujem 

zriadiť na Farskej  lúke  pri MŠ Daxnerovej. 
- Podávali sme  ďalší  projekt  cez LEADER na  Predajňu regionálnych produktov  

v budove Tržnice. 
-  možnosti  zapojenia sa do podania projektov na MOPS, ktorý bude mať  

pravdepodobne pokračovanie  
- Aktuálna epidemiologická situácia  v okrese Lučenec a  v meste Fiľakovo. 

Mgr. Szvorák – ako je  MsKS momentálne zabezpečené personálne. Mohli by plánovať aj  
nejaké online podujatia. 
 
K bodu č. 8)  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. Zsuzsanna Szvorák 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 


