
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  09. júna 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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

mesta k 31.12.2021, prerokovanie  Záverečného účtu  mesta  za rok 2021 

predkladajú: prednostka  MsÚ, vedúca referátu  ekonomiky, riaditelia PO mesta  

4) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo o poskytovaní  dotácií z rozpočtu mesta  

predkladá: vedúci  odd. vnútornej správy  

5) Plány  práce orgánov mesta na II. polrok  2022 

predkladá: prednostka MsÚ 

6) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

7) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Určenie  úväzku  primátora mesta 

b) Určenie počtu  poslancov  

c) Schválenie prevádzkovej doby   pohostinských  zariadení   v zmysle nového  

VZN 

d) Informácie zo školstva 

e)  Komunitný  plán sociálnych služieb 

f) Návrh na  udelenie ocenení mesta 

g) Rôzne 

8) Záver 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil nasledovných členov MR: 

 

Tibor Czupper a 

Ing. Ladislav Fehér. 



   

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  

- Komunitný  plán sociálnych služieb 

- Hodnotiaca správa PRM 

 

2. Finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Návrh  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

- Hodnotiaca správa PRM  

 

3. KOVP 

- Prerokovanie  žiadostí  o osobitnú prevádzkovú dobu – komisia neodporučila 

posunúť na prekovanie ani jednu žiadosť. 

 

 

4. Komisia kultúry 

- Návrh na  nomináciu na udelenie Ceny mesta -  Norbert Gyorgy a Jozef Drenko 

- Mestský deň  detí 

- Návrh na  úpravu VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

 

5. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Úprava priestorov Klubu dôchodcov 

 

6. Komisia pre školstvo, vzdelávanie  a mládež    

- Vypracovanie  dotazníka  k spracovaniu  PHRSR mesta  

- Návrh na  úpravu VZN  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

- Príprava   akcie „Prijatie najúspešnejších žiakov“  

 

7. Komisia  pre šport a telesnú výchovu   

- Športové akcie v meste 

- Návrh VZN o čase predaja ...  

- Fiľakovský cross 

- Návrh  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

 

8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu  

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Komunitný  plán sociálnych  služieb  

- Hodnotiaca správa PRM 

- Prerokovanie  žiadostí  o osobitnú prevádzkovú dobu-  s jednou žiadosťou 

nesúhlasia 

 

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

- Komisia  skontrolovala  majetkové priznania  poslancov MZ 

-  

 



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

                     a RO mesta k 31.12.2021, prerokovanie  Záverečného účtu  mesta  za rok   

                     2021 

 

A) MsÚ 

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

Szabová a prednostka MsÚ, PhDr. Andrea  Mágyelová.  Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného 

zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú predložiť na rokovanie  MZ. 

Počas tohto bodu programu  prebehla diskusia k problémom v sociálnej oblasti, ktoré ma 

v kompetencii mesto. 

 

B) VPS 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložil riaditeľ VPS, Ing. Tibor Tóth. Tvorí súčasť 

zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú predložiť na rokovanie  MZ. 

p. Czupper – chcem poprosiť o odkonárenie stromov okolo Klubu.  Autobusy, ktoré vychádzajú 

z parkoviska  nemajú  dobrý  výhľad na  vozovku. 

Plánujú sa chodníky  aj novej časti  cintorína? 

p. primátor  - áno  plánujeme  chodníky aj tam, je  však k nim potrebná EIA. 

p. Czupper – separuje sa odpad na cintoríne? 

Ing. Tóth – máme  v cintoríne umiestnené nádoby na separovaný zber, ale  žiaľ ľudia do nich  

hádžu všetko a neseparujú. 

Mgr. Szvorák  - myslím  si, že VPS  je jedna z najdôležitejších organizácií  v meste. 

 

C) HMF 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka HMF, Ing. Valéria Budaiová. 

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

rokovanie  MZ. 

Mgr. Szvorák-  chcem sa poďakovať za  spoluprácu a informujem sa či HMF chystá nejaké 

akcie  k jubilejnému roku S. Petőfiho. 

Ing. Budaiová – áno plánujeme v spolupráci s viacerými mestami sme podali projekt, ktorý bol 

úspešný. 

 

D) MsKS 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik 

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

na rokovanie  MZ. 

Ing. Fehér sa informoval, ktorá  z folklórnych  súborov Rakonca  ukončila svoju činnosť.  

Mgr. Illés Kósik -  fungovala  Malá a Veľká Rakonca. Veľká  skončila, Malá bude pokračovať, 

ale  vedúci súboru   ho  plánujú odovzdať  ďalej. 

Mgr. Szvorák – ďakujem za  vyčerpávajúcu  správu o činnosti, tiež sa chcem informovať či  

plánujete nejaké  podujatia k jubilejnému roku S. Petőfiho. 

Mgr. Illés Kósik – ešte je na to skoro, ponuky na budúcoročné akcie  prídu niekedy koncom 

roka . V prípade,  že  bude v ponuke  nejaké zaujímavé podujatie tak  ho zrealizujeme.  

 

 

K bodu č. 4) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo o poskytovaní  dotácií z rozpočtu   

                     mesta  

  



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 aj  doplnením  od Komisie  pre školstvo, vzdelávanie a mládež. 

 

K bodu č. 5) Plány  práce orgánov mesta na II. polrok  2022 

 

Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila prednostka MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú 

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

b) SZABÓ Ottó, Nová Bašta - žiadosť o odkúpenie pozemku  

c) Ing. Marcel MOJZEŠ, Fiľakovo – žiadosť o predaj časti mestského 

pozemku  

d) Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 2 v budove Podnikateľského 

inkubátora  

(Dom služieb s..č. 1216) formou obchodnej verejnej súťaže 

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) Určenie  úväzku  primátora mesta 

b) Určenie počtu  poslancov  

Písomne  spracovaný materiál k obom  bodom do  MR predložila prednostka MsÚ, 

PhDr. Andrea Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho 

navrhujú predložiť na rokovanie  MZ. 

 

c) Schválenie prevádzkovej doby   pohostinských  zariadení   v zmysle nového  

VZN 

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

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

doplnil materiál o pripomienky komisií, ktoré podľa VZN  o ňom rokovali. 

Komisie navrhli udeliť  výnimku  dvom pohostinským zariadeniam a jednému  navrhli výnimku 

neudeliť. 

Materiál bude v tomto  znení predložený aj na rokovanie  MZ. 

 

d) Informácie zo školstva 

Písomne  spracovaný materiál  do  MR predložil vedúci oddelenia školstva, kultúry 

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

 

e)  Komunitný  plán sociálnych služieb 



Písomne  spracovaný materiál do  MR predložila prednostka MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. Členovia MR  ho navrhujú 

predložiť na rokovanie  MZ. 

 

f) Návrh na  udelenie ocenení mesta 

Do  konania  zasadnutia MR  boli predložené  dva návrhy na udelenie ocenenia  mesta  

a to Norbert GYÖRGY a PhDr. Jozef Drenko, Mgr. Odôvodnenia  udelenia  ocenení tvoria  

súčasť zápisnice. Predložila ich  komisia  kultúry  pri MZ.  

 

 

g) Rôzne 

 

- Plánujeme  podať projekt na  rekonštrukciu  budovy MsÚ. Čakáme na  

zverejnenie výzvy. 

- Do  MZ  predložíme návrh  zmluvy o spolupráci s BBSK  k projektu 
„REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – 

BROWNFIELD FIĽAKOVO“  

- Ceny energií sa  zvyšujú . Dodávatelia nám  doručili   oznámenia o zvýšení  cien 

za elektrinu a tiež za  plyn. 

- Rokujem  s LIDL. Plánujú zriadiť vo Fiľakove ďalšiu predajňu. 

 

 

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: 

Tibor  Czupper                                                                             Ing. Ladislav Fehér                                                                                 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 


