
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  14. septembra 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 

3) Monitoring  plnenia programového rozpočtu mesta  a rozpočtu PO a RO k 30.06.2022 

4) Správa  o činnosti  MsP za obdobie  II. štvrťroka  2022 

5) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo  č. 4/2022 o poskytovaní sociálnych služieb 

6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2022 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier  na území mesta Fiľakovo v určených dňoch v roku 2023 

7) Návrh na  úpravu VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

8) Majetkovoprávne záležitosti mesta 

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

10) Zmena Harmonogramu realizácie PHRSR 2022-2030 

11) Aktuálne záležitosti mesta 

12) 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  

- Návrhy VZN mesta 

 

2. Finančná komisia 



- Majetkovoprávne záležitosti 

- Návrhy  VZN mesta 

- Prerokovanie  žiadosti  o osobitnú prevádzkovú dobu- so  žiadosťou nesúhlasia 

 

3. KOVP 

- Prerokovanie  žiadostí  o osobitnú prevádzkovú dobu – komisia neodporučila 

posunúť na prekovanie v MZ predloženú  žiadosť. 

 

4. Komisia kultúry 

- Návrhy  VZN mesta 

- Činnosť  MsKS 

- Kultúrne akcie  v meste 

 

5. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Úprava priestorov Klubu dôchodcov 

 

6. Komisia pre školstvo, vzdelávanie  a mládež    

- Návrhy VZN mesta 

 

7. Komisia  pre šport a telesnú výchovu   

- Športové akcie v meste 

- Návrhy VZN mesta 

 

8. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu  

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Prerokovanie  žiadosti  o osobitnú prevádzkovú dobu- so žiadosťou nesúhlasia 

 

 

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

                      k 30.06.2022 

 

 
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 oblasti cien za  dodávku  energií 

a o možnostiach šetrenia  s nimi.  

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

K bodu č. 4) Správa  o činnosti  MsP za obdobie  II. štvrťroka  2022 

  

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. 

 

K bodu č. 5) Návrh na úpravu VZN mesta  Fiľakovo  č. 4/2022 o poskytovaní sociálnych  

                     služieb 

 

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

JUDr. Norbert Gecso.  Členom  MR  ho predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. 

Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN a navrhujú ho predložiť na schválenie 

do MZ. 

 

K bodu č. 6)   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2022 o zákaze  

                       prevádzkovania hazardných hier  na území mesta Fiľakovo v určených   

                       dňoch v roku 2023 

 

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

JUDr. Norbert Gecso.  Členom  MR  ho predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. 

Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN a navrhujú ho predložiť na schválenie 

do MZ. 

 

K bodu č. 7) Návrh na  úpravu VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na  

                     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v  

                     zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

Písomne  spracovaný návrh VZN  do  MR predložil  vedúci odd. školstva  kultúry a 

športu, PhDr. Zoran Ardamica. Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN 

a navrhujú ho predložiť na schválenie do MZ. 

 

 

K bodu č. 8)  Majetkovoprávne záležitosti mesta 

 

a) Prevod mestských pozemkov do vlastníctva FILLECK, s.r.o., Fiľakovo 

b) Prevod mestského pozemku do vlastníctva SZABÓ Ottó, Nová Bašta  

c) Výsledky OVS 02 – 03/2022  

d) Prevádzka LIPNIČKA,Fiľakovo – Žiadosť o schválenie osobitnej 

prevádzkovej doby 

e) Zámer na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na predaj mestského 

pozemku formou Obchodnej verejnej súťaže 

 

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

Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  



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. 

Pri  bode e) navrhujú určiť  cenu  za predaj mestského pozemku na  100,00 € /m2. 

 

K bodu č. 9) Návrh  VZN mesta - ÚPN mesta  zmena a doplnok č. 14 

 

Písomne  spracovaný návrh VZN  do  MR predložila  vedúca referátu  stratégie rozvoja, 

Ing. Arch. Erika  Anderková. Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN a navrhujú 

ho predložiť na schválenie do MZ. 

 

K bodu č. 10 ) Zmena Harmonogramu realizácie PHRSR 2022-2030 

 

Písomne  spracovaný materiál  do  MR predložila  vedúca referátu  stratégie rozvoja, 

Ing. Arch. Erika  Anderková. Členovia  MR súhlasili  s obsahom predloženého  VZN a navrhujú 

ho predložiť na schválenie do MZ. 

 

K bodu č. 11) Aktuálne záležitosti mesta 

 

Na dnešnom zasadnutí  MR  neboli navrhnuté  v rámci tohto bodu  na  prerokovanie  

žiadne aktuálne  záležitosti. 

 

K bodu č. 12) 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. 

 

 


