
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  10. februára 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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. štvrťrok 2021 

predkladá:  náčelník MsP 

4) VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

predkladá: vedúci odd. vnútornej správy 

5) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2021 

predkladá: vedúci odd. EaMM 

6) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

7) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh  VZN mesta - ÚPN mesta  zmena a doplnok č. 14 

b) Príprava nového ÚPN mesta Fiľakovo 

8) Záver 

 

Dnešné zasadnutie MR  viedol  zástupca primátora mesta, za overovateľov zápisnice 

z dnešného rokovania určil nasledovných členov MR: 

 

Ing. Ladislav Fehér 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  

- VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

 

2. Finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Výsledky OVS 

- VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

 

3. KOVP 

- Rozvojové  programy mesta 

- Parkovanie na chodníkoch 

- Meranie rýchlosti na ul. Mlynskej 

 

4. Komisia kultúry 

- VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

- Aktuálne kultúrne akcie  organizované MsKS a Csemadokom 

 

5. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

- Príprava  plánu zasadnutí na rok 2022 

- Denný stacionár 

 

6. Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

- VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky  

služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

 

K bodu č. 3) Správa o činnosti MsP IV. Q 2021 

  

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. 

V rámci tohto bodu  zástupca  primátora mesta informoval členov  mestskej rady o situácii 

v riešení  bitiek v baroch, kde  v niektorých prípadoch  už sú aj  právoplatné rozsudky. Ďalej  

poskytol  členom MR  informáciu  o rokovaniach   s útulkami   v Lučenci a v Hnúšti, ako  novej 

možnosti  umiestnenia  túlavých  psov, v prípade ak  vo Fiľakove bude útulok plný. 

Ing. Fehér sa zaujímal či má mestská polícia  náhradu za  vyradené  vysielačky.  

Náčelník  MsP   povedal, že  vyradené vysielačky  nie sú  kompatibilné  so žiadnym momentálne 

fungujúcim systémom a zdá sa im  nateraz  zbytočné  ich  nahrádzať novými. 

Pán  primátor žiadal  náčelníka MsP o zabezpečenie  merania  rýchlosti  na  Mlynskej  ulici  

a tiež , ak je na to možnosť, aj zabezpečenia  merania  hmotnosti  tadiaľ prechádzajúcich 

kamiónov. 

Náčelník MsP uviedol, že zabezpečenie  merania rýchlosti  nebude problém, meranie hmotnosti  

však  nie je  také  jednoduché. 

Pani Szvorák doplnila, že  rýchlosť  by  bolo dobré častejšie  merať aj  na Lučenskej ulici a tiež  

pri  Bille smerom  ku Gymnáziu. 



 

K bodu  č. 4) VZN č. 1/2022 o určení   pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky   

                       služieb na území mesta Fiľakovo – úprava 

 

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

Norbert Gecso. 

Ing.  Fehér  súhlasil  s obsahom predloženého  VZN. 

Pán  primátor  požiadal náčelníka  MsP o dohodnutie  konzultácie s  prokurátorom k tomuto 

VZN.    

 

K bodu č. 5)  Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2021 

 

 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. 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) EVELINE s.r.o., Rimavská Sobota – žiadosť o predaj mestských 

pozemkov 

b) Cyklochodník Fiľakovo III-IV. etapa – majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov 

c) Výsledky OVS č. 06-09/2021 

d) Návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku 

e) Zámer na  prenájom majetku  z dôvodu  hodného  osobitného zreteľa – Ľ. 

Krpeľan, Šiat. Bukovinka 

Zástupca  primátora  prečítal pripomienky jednotlivých  komisií  k majetkovoprávnym 

záležitostiam. 

Členovia MR k predloženým majetkovoprávnym záležitostiam nemali žiadne 

pripomienky a navrhujú ich  predložiť na rokovanie  MZ. 

 

 

K bodu č. 6) Aktuálne záležitosti  mesta 

 

a) Návrh  VZN mesta - ÚPN mesta  zmena a doplnok č. 14 

Písomne  spracovaný návrh VZN  do  MR predložila vedúca referátu  SR, Ing. Arch. Erika  

Anderková.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MR. 

Ing. Fehér sa informoval  koľko  pozemkov má Mesto k dispozícii na  ulici Športovej. 

Pán primátor  uviedol, že Mesto tam  má päť stavebných  pozemkov, väčšina  pozemkov vo 

vlastníctve Mesta   sú pod cestami , chodníkmi, zelenými pásmi. 

 

b) Príprava nového ÚPN mesta Fiľakovo 

Písomne  spracovaný materiál  do  MR predložila vedúca referátu  SR, Ing. Arch. Erika  

Anderková.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MR. 

Ing. Fehér sa informoval, či nové ÚPN  budeme  zostavovať  my. 

Ing.  Arch. Anderková  uviedla, že  áno a bude aj viac  verejných  prerokovaní ÚPN. 

 

c) Rôzne 



- Začíname  aj so  zostavovaním nového PHSR mesta  

- Plánujeme tento  rok  podať   päť  projektov cez  iniciatívu Catching Up Regions 

- Občan mesta nám  doručil email s návrhom zákazu  používania petárd aj počas  

Silvestra. 

- Ceny energií stále rastú,  prognózu  vývoja si žiadalo aj ZMOS. 

Ing. Fehér sa  informoval, či sa toto  zvýšenie  premietne aj  do cien za verejné 

osvetlenie. Pán  primátor  ho informoval, že aj tu bude cena  tento rok vyššia. 

- Ing . Fehér  navrhol vedeniu  mesta  do  rozpočtu  na  budúci  kalendárny rok  

zaradiť nákup  hlasovacieho zariadenia s ozvučením  na zasadnutia  MZ. 

- Pani  prednostka  informovala  členov MR  o žiadosti  Okresného  súdu  na 

delegovanie prísediacich. Navrhneme tých  istých, ktorí  boli prísediacimi aj  

v predchádzajúcom období. 

 

K bodu č. 7)  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                                                                      Mgr. Zsuzsanna  Szvorák  

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 


