
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  2. decembra   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) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2020/2021 

predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení 

4) Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2021 

predkladá:  náčelník MsP 

5) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach 

parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie verejného 

priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo 

– návrh na zmenu  

predkladá: vedúci odd. vnút. správy 

6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2021, ktorým sa mení VZN 

mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov  - návrh na zmenu 

predkladá: riaditeľka  Nezábudka n.o., vedúci odd. vnút. správy 

7) VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu mesta 

Fiľakovo - Zmena a doplnok č.13 

predkladá: ved. referátu stratégie rozvoja  

8) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje spádové územie  materských 

škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo 

predkladá : vedúca odd. školstva, kultúry a športu. 

9) Návrh na úpravu VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

-úplné znenie  

predkladá:  vedúca oddelenia  školstva, kultúry a športu 

 



10) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 

predkladá: prednostka MsÚ 

11) Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

predkladá: vedúca referátu ekonomiky 

12) Žiadosti kultúrnych súborov  o zaradenie do  zoznamu pôsobiacich  s podporou  

mesta  

13) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024 

predkladá: prednostka MsÚ 

14) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

15) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2022 

predkladá: prednostka MsÚ 

16) Aktuálne záležitosti mesta 

17) Záver 

 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 

nasledovných členov MR: 

 

Tibor Czupper 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  výstavby, ÚP a ŽP 

- Majetkovoprávne záležitosti  

 

2. Komisia pod., RP a CR 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

3. Finančná komisia 

- Komisia nezasadala 

4. KOVP 

- Návrhy  VZN mesta 

- Aktuálne  problémy – parkovanie pri bytovkách, nedodržiavanie rýchlosti na  

Sládkovičovej ulici, premiestnenie  zberného ostrovčeka  na Farskej lúke  pri 

VPS. 

 

5. Komisia kultúry 

- Žiadosti  o zaradenie do  zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich pod 

hlavičkou mesta 

 

6. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Komisia nezasadala 

 

7. Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

- Návrhy  VZN mesta 



- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

8. Komisia pre šport a telesnú výchovu 

- Návrhy  VZN mesta 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

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

- komisia zasadala z dôvodu doručenia žiadosti o poskytnutie informácie. 

 

p. primátor- momentálne  zasa hľadáme  projektanta na  Námestie padlých hrdinov. Ďalší 

projektant nám vrátil späť projekt. 

 

K bodu č. 3) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

                     a školských zariadení v školskom roku 2020/2021 

 

 
a) Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, 

Mládežnícka 7 

b) Základná škola, Školská 1 

c) Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská 

lúka 64/B 

d) Základná škola, Farská lúka 64/A 

e) Materská škola – Óvoda,  Daxnerova 15 

f) Materská škola – Óvoda,  Štúrova 1 

g) ZUŠ – MAI, Záhradnícka  

            Písomne  spracované správy do  MR  predložili jednotliví riaditelia škôl a školských 

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

pripomienky. 

  

K bodu č. 4)  Správa o činnosti  MsP  za III. Q 2021   

 

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

predložil náčelník MsP, Mgr. Gabriel Benčik.  

Pán primátor  informoval  členov  MR, že je  možné exekučne vymáhať aj niektoré pokuty 

uložené  priestupkovou komisiou pre poberateľov sociálnych dávok. 

Ing. Fehér  - navrhujem, aby sa  do budúcnosti  vypracoval nejaký koncept umiestňovania 

kamier na  území mesta. 

 

 

K bodu č. 5 ) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach  

                      parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie  

                      verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom  

                      priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom  

                      území mesta Fiľakovo – návrh na zmenu  

 

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

oddelenia vnútornej správy, JUDr. Norbert Gecso. Členovia MR nemali k správe žiadne 

pripomienky.  



 

K bodu č. 6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2021, ktorým sa mení VZN  

                     mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  

                     sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov  - návrh na zmenu 

 

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. 

Pán  primátor informoval členov MR, že  mesto sa zapojilo  do projektu na podporu  

opatrovateľskej služby   cez VÚC. 

 

 

K bodu č. 7) VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Územného plánu  

                     mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.13 

 

Písomne spracovaný materiál do MR predložila vedúca referátu stratégie rozvoja, 

Ing.arch. Erika Anderková. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Členovia  MR nemali  

k VZN žiadne pripomienky. 

 

K bodu č. 8) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje spádové územie  materských  

                    škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Fiľakovo 

 

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. 

Pán primátor informoval členov MR o tom, že  mesto v kontakte so starostami okolitých obcí 

a časom možno dospejeme k tomu, že  v našich MŠ už nebudú voľné kapacity. 

 

K bodu č. 9) Návrh na úpravu VZN mesta o výške príspevku na čiastočnú úhradu  

                     nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

                     mesta Fiľakovo -úplné znenie  

 

Písomne spracovaný materiál do MR predložila vedúca odd. školstva, kultúry a športu, 

Mgr.  Silvia  Dubovská. Členom  MR ho predstavila  prednostka MsÚ. Tvorí súčasť zápisnice 

z dnešného rokovania.  

Pani prednostka ešte doplnila informáciu, že k zvýšeniu poplatkov sme  pristúpili najmä 

z dôvodu  zvyšovania cien  skoro všetkých komodít na trhu, najmä však elektrickej energie 

a plynu. 

Ing. Fehér – bolo by dobré zaviesť  aj platenie  paušálu aj pre tie deti, ktoré sú  zapísané 

v MŠ,ŠKD,...ale tam  nechodia. 

Mgr. Szvorák – je  potrebná v tejto veci  osveta medzi rodičmi. Reálne uprednostňujeme 

pracujúcich rodičov? Súhlasím s Ing. Fehérom o zavedení paušálu. 

 

K bodu č. 10 ) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2021 

 

Písomne spracovaný materiál do MR predložil vedúca referátu financií, Bc. Erika 

Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Členovia  MR nemali  k predloženému 

materiálu žiadne pripomienky. 

 

 



K bodu č. 11) Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc Erika 

Szabová. 

Členovia  MR schválili  dotácie  pre uvedené OZ v nasledovnej výške:  

1. OZ Fiľakovskí vlci – 700,00 

Hlasovanie: P: 4, Áno: 4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

2. OZ Slobodný cval– 500,00 

Hlasovanie: P: 4, Áno: 4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

3. Zväz skautov maďarskej národnosti – 700,00 

Hlasovanie: P: 4, Áno:4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

4. OZ Kultikon – 500,00 

Hlasovanie: P: 4, Áno: 4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

5. OZ Kultfest – 550,00 

6. Hlasovanie: P: 4, Áno: 4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

7. OZ In Nova  - 600,00 

Hlasovanie: P: 4, Áno: 4, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

 

Členovia  MR  navrhujú MZ schváliť  dotácie  pre nasledovné OZ v uvedenej výške:  

1. ZO Csemadok- 2.100,00 

2. OZ FTC Fiľakovo – 101.000,00 

3. Minorita za všetkých – 350,00 

4. e – Talentum – 1.000,00 

5. OZ Hudba  bez hraníc – 700,00 

6. MO Jednoty dôchodcov – 1.200,00 

7. Iuvenis Neogradiensis – 2.000,00 

 

 

K bodu č. 12) Žiadosti kultúrnych súborov  o zaradenie do  zoznamu pôsobiacich  s  

                       podporou  mesta  

 

Žiadosti  o zaradenie medzi kultúrne súbory  pôsobiace pri MsKS  podali  nasledovné súbory:  

a) Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo  

b) Pro Kultúra - mužský spevácky zbor Fiľakovo   

c) Amatérske divadlo Zsákszínház 

d) Folklórny súbor Jánošík a detský folklórny súbor Malý Janošík  

e) Folklórny súbor Rakonca a detský folklórny súbor Malá Rakonca  

f) Ľudová hudba File Banda 

 

K bodu č. 13) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2022-2024 

 

Písomne spracovaný materiál, ktorý tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MR 

predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. 

S rozvojovými programami  členov MR oboznámil primátor mesta. Je tam  vyčlenená dosť 

veľká čiastka na  projektové dokumentácie. 

Členovia MR  s predloženým návrhom súhlasia a odporúčajú ho predložiť na rokovanie MZ 

 

 



K bodu č. 14) 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 . 
1) Hilda Kisová, Fiľakovo – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku  

Členovia MR navrhujú na uvedený pozemok vyhlásiť  OVS. 

2) FILLECK s.r.o., Fiľakovo - žiadosť o predaj mestských pozemkov 

Ing. Fehér doplnil bod o to, že  plánuje  investíciu na tomto pozemku až v roku 2023. 

3) ZÓNA s.r.o. – Návrh na kompenzáciu dane z nehnuteľností 

4) 19th-WOOD s.r.o. Fiľakovo – žiadosť o prenájom mestských pozemkov 

Pri tejto žiadosti je potrebné vyhlásiť  tiež  OVS. 

5) Zámer na prenájom nebytových priestorov č. 3 a 4 o celkovej ploche 124,60 m2 v budove 

Podnikateľského inkubátora formou obchodnej verejnej súťaže 

6) Návrh na schválenie Zmluvy  o prenájme nenasvietených optických vlákien kamerového 

systému 

 

Členovia MR k predloženým majetkovoprávnym záležitostiam nemali žiadne ďalšie 

pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 

 

 

K bodu č. 15) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2022 

 

Písomne spracovaný návrh 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. 16)  Aktuálne záležitosti mesta 

 

- Pán primátor informoval členov MR o kolaudácii budovy Denného stacionára. 

- Ďalej členov MR  oboznámil s problémami v spoločnosti  Filbyt s.r.o, kde navrhuje  

výmenu členov dozornej rady, v ktorej by mal  zastúpenie aj  niekto  kto sa rozumie  

energetike. 

  

 

K bodu č. 17) 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                                                                            Mgr. Zsuzsanna Szvorák 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


