
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  10. júna  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 

3) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta k 31.12. 2020, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 

2020, Stanovisko HK k záverečnému účtu  

4) Návrh na  úpravu rozpočtu mesta na rok 2021  

5) Aktualizácia   Programu  rozvoja mesta  - I. etapa (CURI BBSK)  

6) Návrh VZN mesta č.1/2021 o sociálnych službách – úplné znenie 

7) Majetkovoprávne záležitosti 

8) Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2021 

9) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2021  

predkladá: prednostka MsÚ 

10) Aktuálne záležitosti mesta 

a)  Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fiľakovo 

11) Záver 

 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 

nasledovných členov MR: 

 

Ing .Ladislav Fehér a 

Tibor Czupper. 

   

K bodu č. 2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 

 

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

 

 

 



1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 

- Majetkovoprávne záležitosti  

 

2. Komisia pod., RP a CR 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

3. Finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

4. KOVP 

- Verejný poriadok v meste    

- Obnova vodorovného dopravného značenia  v meste 

- Obnova dopravného značenia  aj úprava dlažobných kociek na  Námestí Padlých  

hrdinov 

- Prechod pre chodcov  Farská lúka – Moyzesova 

p. primátor – prebieha  momentálne  príprava  projektovej dokumentácie na  úpravu Námestia 

Padlých hrdinov. V rámci tohto budeme obnovovať aj dopravné značenie. Sú tam  dosť 

zanedbané aj stromy. Radi by sme tam zachovali námestie, len musíme vyriešiť výškové 

rozdiely. 

 

5. Komisia kultúry 

- Návrhy na ocenenia  mesta – Mária  Agócsová a Mária Gyetvaiová 

- Situácia v oblasti  kultúry a plány   MsKS 

 

6. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Návrh na udelenie ocenenia  mesta – Nezábudka n.o. 

- Aktuálne epidemiologická situácia 

 

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

- Komisia  skontrolovala  podané  „Oznámenia...“ podané poslancami MZ  

 

K bodu č. 3) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a 

RO mesta k 31.12. 2020, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 

2020, Stanovisko HK k záverečnému účtu  

 

a) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a RO mesta 

k 31.12.2020, výsledky auditu, prerokovanie záverečného účtu mesta za 

rok 2020 stanovisko HK k záverečnému účtu 

          Materiál do MR  predložili Bc. Erika  Szabová, PhDr. Andrea Mágyelová a Ing. Judita 

Mihályová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

Hlavná kontrolórka  vo svojom stanovisku navrhuje  prijať  Záverečný účet mesta bez výhrad.  

b) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO 

Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo  k 31.12.2020 

           Písomne  spracovanú hodnotiacu  správu do  MR  predložil riaditeľ VPS, Ing. Tibor 

Tóth. Materiál je súčasťou zápisnice  z rokovania, členovia MR k nemu nemali žiadne  

pripomienky. 

c) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Mestské  

kultúrne stredisko Fiľakovo  k 31.12.2020 

            Písomne  spracovanú hodnotiacu  správu do  MR  predložila riaditeľka  MsKS, Mgr. 

Illés Kósik Andrea. Materiál je súčasťou zápisnice  z rokovania. 



Ing. Fehér – máte už dokúpené  vybavenie do spoločenskej sály?  

Mgr. Illés Kósik – momentálne ešte nie. Plánovali sme to v roku 2020, ale pravdepodobne  to 

bude až v roku 2022. 

 

d) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu PO Hradné 

múzeum  vo Fiľakove  k 31.12.2020 

            Písomne  spracovanú hodnotiacu  správu do  MR  predložila poverená  riaditeľka  HMF, 

Ing. Valéria Budaiová. Materiál je súčasťou zápisnice  z rokovania, členovia MR  k nemu 

nemali žiadne  pripomienky. 

 

 

  

K bodu č. 4)  Návrh na  úpravu rozpočtu mesta na rok 2021  

 

 

Materiál bol členom MR  predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MR ho 

predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc. Erika Szabová.  

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 

 

K bodu č. 5 ) Aktualizácia   Programu  rozvoja mesta  - I. etapa (CURI BBSK)  

 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MR ho predložila  

vedúca referátu stratégie rozvoja, Ing. Arch. Erika  Anderková. Členovia MR nemali k správe 

žiadne pripomienky.  

p. primátor – žiaľ sa k tomuto neviem vyjadriť, lebo ma hneď ako primátora mesta vylúčili 

z rokovaní. 

 

 

K bodu č. 6) Návrh VZN mesta č.1/2021 o sociálnych službách – úplné znenie 

 

Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. vnútornej správy, JUDr. 

Norbert Gecso a riaditeľka n.o.  Nezábudka, Ing. Mária Veliká. Tvorí súčasť zápisnice 

z dnešného rokovania. Členovia  MR nemali  k VZN žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu č. 7) Majetkovoprávne záležitosti  

 

 Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta 

Ing. Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Zástupca primátora mesta pri 

jednotlivých bodoch oboznámil členov MR so stanoviskami odborných  komisií . 

 

a. Ing. Tibor Szentiványi, Komárno -Nová Stráž – ponuka na bezodplatný 

prevod pozemku  

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

b. Attila Nagy a manž. Viktória Nagyová Feketeová, Fiľakovo –žiadosť o 

predaj pozemku 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ, s tým, že  konečné 

rozhodnutie v tejto veci bude prijaté na jeho zasadnutí.  

 



c. Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 301 v budove 

Podnikateľského inkubátora formou obchodnej verejnej súťaže 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

d. Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 

1893/6 vo vlastníctve Mgr. Roman Haviar, Fiľakovo 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

e. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – Mocsáry Lajos AI Fülek – Návrh 

na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

 

f. NEZÁBUDKA n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo – žiadosť o úpravu doby 

trvania nájmu Zmluvy o nájme nebytových priestorov v Zariadení soc. 

služieb Nezábudka 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

g. Žiadosti nájomcov mestských nebytových priestorov na odpustenie 

nájomného v súvislosti s 2. vlnou pandémie Covid-19 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ nasledovne: 

S odpustením nájomného súhlasia , ale s odpustením  dane za užívanie verejného priestranstva  

a za nevýherné hracie automaty  nesúhlasia. 

 

h. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom a StVS a.s. BB 

– Rozšírenie verejného vodovodu IBV pod Červenou skalou 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

 

K bodu č. 8) Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2021 

 

Písomne spracovaný plán do MR predložila hlavná kontrolórka mesta Ing. Judita 

Mihályová. Tvoria súčasť zápisnice  z dnešného rokovania a členovia MR k nim nemali žiadne 

pripomienky.  

 

 

K bodu č. 9) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2021  

 

Písomne  spracované plány práce do MR predložila prednostka MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová. Tvoria  súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

 

K bodu č. 10)  Aktuálne záležitosti mesta 

 

a) Návrh na zmenu č. 15 Územného plánu mesta Fiľakovo 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MR ho predložila  

vedúca referátu stratégie rozvoja, Ing. Arch. Erika  Anderková.  

 MR  neodporúča  uvedenú  zmenu v MZ schváliť.  

 

 

 



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:                                                                        Primátor mesta: 

PhDr. Andrea  Mágyelová                                                           Mgr. Attila  Agócs, PhD. 

  

 

I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 

Ing. Ladislav Fehér                                                         Tibor  Czupper  

 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 

 


