
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  13. apríla 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) Výročná správa Nezábudka n.o. 

predkladá: riaditeľka n.o. 

4) Správa o činnosti MsP za I. štvrťrok 2022 

predkladá:  náčelník MsP 

5) 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 

6) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

7) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Informácia  o výsledku výberového konania – riaditeľka MŠ Štúrova  

b) Vstupná správa  pre  PHRSR Mesta Fiľakovo 

8) Záver 

 

Pán primátor  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  

 

2. Finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti 

-  Vypracovanie  dotazníka  na získavanie  informácií  k spracovaniu  KPSS mesta  

 

3. KOVP 

- Parkovanie na chodníkoch 

- Parkovanie v ranných  hodinách  pri ZŠ Š. Koháriho 

- Vypracovanie  dotazníka  na získavanie  informácií  k spracovaniu  KPSS mesta  

 

4. Komisia kultúry 

- Vypracovanie  dotazníka  na získavanie  informácií  k spracovaniu  KPSS mesta  

 

5. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Nemala  zasadnutie 

 

6. Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

- Vypracovanie  dotazníka  na získavanie  informácií  k spracovaniu  KPSS mesta  

 

7. Komisia  pre šport a telesnú výchovu   

- Program  plánovaných športových  podujatí v najbližšom období  

- Vypracovanie  dotazníka  na získavanie  informácií  k spracovaniu  KPSS mesta  

 

8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu  

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

K bodu č. 3) Výročná správa Nezábudka n.o. 

 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka Nezábudka n.o., Ing. Mária 

Veliká. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú predložiť na 

rokovanie  MZ. 

 

 

K bodu č. 4) 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. 

P. Czupper sa  informoval, na ktorom aute vozia  odchytených psov. Náčelník uviedol, že 

autom, ktoré bežne používajú. P. Czupper  navrhol k tomuto auto na tento účel kúpiť príves. 

 

K bodu  č. 5) 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. Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN a navrhujú ho predložiť 

na schválenie do 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) Kómár Štefan, Lučenec, Rúbanisko II 420/21 - žiadosť o predaj mestského 

pozemku  

b)  Ponuka na predkupné právo Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 

1824/15 – Mgr. Murínová Slavomíra, Kalajova 2020/2B, Fiľakovo  

c) Kúpna zmluva medzi Mestom Fiľakovo a StVS a.s. BB – Rozšírenie 

verejného vodovodu IBV pod Červenou skalou  

d) Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku z Klubu dôchodcov vo 

Fiľakove  

e) Výsledok Obchodnej verejnej súťaže (OVS) č. 01/2022 – predaj mestského 

pozemku parc. CKN č. 2789 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2 na ul. 

SNP vo Fiľakove 

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. 7) Aktuálne záležitosti  mesta 

 

a) Informácia  o výsledku výberového konania – riaditeľka MŠ Štúrova  

Písomne  spracovaný materiál  do  MR predložil vedúci oddelenia školstva, kultúry 

a športu, PhDr. Zoran Ardamica, PhD. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MR. 

Ing. Fehér sa informoval  koľko  študentov je prihlásených  do fiľakovského Gymnázia. Vedúci 

oddelenia školstva, kultúry a športu nevedel  presné počty prihlásených detí, je tam  však  dosť 

nových  potencionálnych študentov. 

Mgr.  Szvorák sa   informovala či má mesto prehľad  o práci   jednotlivých Rád škôl.  

Pán primátor  prikázal  do zasadnutia  MZ  28.04.2022 vypracovať prehľad  kedy a kde sa  

konali zasadnutia  Rady školy  pri jednotlivých  školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Fiľakovo.  

 

b) Vstupná správa  pre  PHRSR Mesta Fiľakovo 

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

Anderková.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MR. Členovia MR  k nemu nemali 

žiadne  pripomienky a navrhujú ho predložiť na zasadnutie  MZ. 

 

c) Rôzne 

- Podľa  nového cestovného poriadku ŽSR  neplánuje  so zastavením vlakov na 

Železničnej stanici  vo Fiľakove , ale len na  Zastávke  Fiľakovo. Na  internete 

je  už  zverejnená  petícia, ktorú je možné podporiť. 

- Ceny energií stále rastú,  momentálne  budú pravdepodobne problémy 

s elektrinou, nebude jej pravdepodobne dostatok. 

- Stále  k nám   prichádzajú utečenci z Ukrajiny. Spolupracujeme aj s BBSK aj 

s Okresným úradom v Lučenci. 

- Úspešným  uchádzačom vo verejnom obstarávaní  na  „Brownfield“ sa stala  

firma VION zo Zlatých Moraviec, 

 



 

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: 

Ing. Ladislav Fehér                                                                      Mgr. Zsuzsanna  Szvorák  

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 


