
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  16. septembra   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) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 

30.06. 2021 

4) Správa o činnosti  MsP  za II. Q 2021   

5) Návrh VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

6) Návrh na  úpravu  VZN mesta  o názvoch ulíc a verejných priestranstiev zo dňa 

26.02.2009 

7) Majetkovoprávne záležitosti 

8) Návrh na úpravu  Štatútu mesta Fiľakovo 

9) Smernica  na  vybavovanie  sťažností   

10) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Informácia o výsledku  výberových konaní  na funkciu riaditeľa ZUŠ a MŠ 

b) Rôzne 

11) Záver 

 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 

nasledovných členov MR: 

 

Tibor Czupper a 

Erik Kelemen. 

   

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  

- Zmena  ÚPN – Komisia neodporúča 

- VZN  o názvoch ulíc  a verejných  priestranstiev - úprava 

 

2. Komisia pod., RP a CR 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Zmena  ÚPN  

 

3. Finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- VZN  o názvoch ulíc  a verejných  priestranstiev - úprava 

 

4. KOVP 

- Zmena ÚPN 

- Návrh na  nového člena – Varga Štefan 

- Orezať zeleň na  ul. SNP – nevidieť  dopravné značky 

 

5. Komisia kultúry 

- VZN  o názvoch ulíc  a verejných  priestranstiev - úprava 

- Kultúrne akcie na mesiac  september a október 

 

6. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- VZN o poskytovaní sociálnych služieb 

 

7. Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

- Návrh VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

- Poplatky za ŠKD 

 

8. Komisia pre šport a telesnú výchovu 

- futbalový kemp 

- úspechy v športe   

 

p. primátor- Momentálne nemáme  pripravené podklady  k tomu, aby sme zvyšovali poplatky 

v ŠKD, ale môžeme sa o tom začať rozprávať. Budúci rok sa nám zvýšia aj  ceny energií  

a budeme to musieť premietnuť pravdepodobne aj do ostatných, nielen do tohto  poplatku. Pani  

vedúca oddelenia  školstva, kultúry a športu  nech predloží do konania  MZ  analýzu  poplatkov 

za ŠKD   v okolitých  mestách  a obciach.   

 

K bodu č. 3) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  

                     k 30.06. 2021 

 

a) Monitoring plnenia programového rozpočtu mesta a RO mesta k 

30.06.2021 

          Materiál do MR  predložili Bc. Erika  Szabová, PhDr. Andrea Mágyelová. Tvorí súčasť 

zápisnice z dnešného rokovania. 



p. primátor  - zatiaľ máme nízke plnenie administratívnych poplatkov.  Poplatky za hracie 

automaty sú splatné až v decembri.  Tiež  máme vysoké výdavky za opatrovateľskú službu, 

ktorú by sme radi financovali z  projektu, ak to bude možné.  

b) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Verejnoprospešné 

služby mesta Fiľakovo  k 30.06.2021 

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

je súčasťou zápisnice  z rokovania. 

Ing. Tóth  informoval  o zmene systému zberu PET fliaš, ktoré budú od 1.1.2022 zálohované. 

c) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Mestské  kultúrne 

stredisko Fiľakovo  k 30.06.2021 

            Písomne  spracovanú  správu do  MR  predložila riaditeľka  MsKS, Mgr. Illés Kósik 

Andrea. Materiál je súčasťou zápisnice  z rokovania. 

Ing. Fehér – organizujú sa  nejaké akcie v spoločenskej sály?  

Mgr. Illés Kósik - podľa   Covid automatu za dodržania  určitých  podmienok  to je možné. 

p. primátor -  plánujeme podať aj projekt na klímu  do dvoch  miestností v MsKS, do 

spoločenskej a divadelnej sály. 

d) Monitoring plnenia programového rozpočtu PO Hradné múzeum  vo 

Fiľakove  k 30.06.2021 

            Písomne  spracovanú  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)  Správa o činnosti  MsP  za II. Q 2021   

 

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

predložil náčelník MsP, Mgr. Gabriel Benčik.  

Členovia MR k nemu nemali žiadne pripomienky. 

Pán  náčelník prítomných oboznámil s podrobnosťami víkendových výtržností v meste. 

 

K bodu č. 5 ) Návrh VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

                      v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

                      Fiľakovo 

 

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

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu, Mgr. Silvia Dubovská. Členovia MR nemali 

k správe žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 6) Návrh na  úpravu  VZN mesta  o názvoch ulíc a verejných priestranstiev zo  

                     dňa 26.02.2009 

 

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

Norbert Gecso. 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. Obec Bulhary- žiadosť o odkúpenie   pozemku z dôvodu  hodného 

osobitného zreteľa na vybudovanie vodohospodárskeho  objektu: 

vodomernej a armatúrnej  šachty 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie MZ.  

 

b. Mgr. Gáspár Sebastián ,Čakanovce 274- žiadosť o odkúpenie  mestských 

nehnuteľností 

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

rozhodnutie v tejto veci bude prijaté na jeho zasadnutí.  

 

c. Filleck s.r.o., Jánošíkova 12a, Fiľakovo : Dohoda o jednorazovej náhrade 

za nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľností. 

Členovia MR  súhlasia s predložením materiálu na rokovanie 

 

 

K bodu č. 8) Návrh na úpravu  Štatútu mesta Fiľakovo 

 

Písomne spracovaný návrh zmeny  Štatútu mesta do MR predložila prednostka MsÚ, 

PhDr. Andrea Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania a členovia MR k nemu 

nemali žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 9) Smernica  na  vybavovanie  sťažností   

 

Písomne  spracovaný návrh  vnútornej smernice do MR predložila prednostka MsÚ, 

PhDr. Andrea Mágyelová. Tvorí  súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Členovia MR nemali 

k návrhu žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 10)  Aktuálne záležitosti mesta 

 

a) Informácia o výsledku  výberových konaní  na funkciu riaditeľa ZUŠ a MŠ 

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

vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu, Mgr. Silvia Dubovská. Členovia MR nemali 

k správe žiadne pripomienky.  

 

b) Rôzne 

V rámci tohto bodu pán primátor poskytol členom MR informácie o aktuálnom stave 

projektu na revitalizáciu  priemyselnej  zóny   v areály  bývalého Kovosmaltu.  

 

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: 

Tibor  Czupper                                                                            Erik Kelemen 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


