
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestskej rady vo Fiľakove zo dňa  8. decembra   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) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2021/2022 

predkladajú: riaditelia ZŠ a školských zariadení 

4) Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2022 

predkladá:  náčelník MsP 

5) Návrh na  úpravu VZN 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 

predkladá: vedúci odd. vnút. správy 

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

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

predkladá:  vedúci oddelenia  školstva, kultúry a športu 

7) Návrh VZN mesta Fiľakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

8) Návrh VZN mesta Fiľakovo o dani z nehnuteľností 

predkladá: vedúci   odd. EaMM 

9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2022 

predkladá: prednostka MsÚ, vedúca referátu ekonomiky 

10) Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 

predkladá: vedúca referátu ekonomiky 

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

mesta  

12) Majetkovoprávne záležitosti mesta 



predkladá: vedúci   odd. EaMM 

13) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2023 

predkladá: prednostka MsÚ 

14) Aktuálne záležitosti mesta 

15) Záver 

 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil 

nasledovných členov MR: 

 

PhDr. Róbert Rubint a 

Dávid 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 

- Návrhy  VZN mesta 

- Majetkovoprávne záležitosti  

 

2. Komisia pod., RP a CR 

- Návrhy  VZN mesta 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

3. Finančná komisia 

- Návrhy  VZN mesta 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

4. KOVP 

- Návrhy  VZN mesta 

 

5. Komisia kultúry 

- Žiadosti  o zaradenie do  zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich pod 

hlavičkou mesta 

- Návrhy  VZN mesta 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 

 

6. Komisia  sociálnych vecí a zdravotníctva  

- Návrhy  VZN mesta 

 

7. Komisia  pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 

 

8. Komisia pre šport a telesnú výchovu 

- Návrhy  VZN mesta 

- Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 



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

                     a školských zariadení v školskom roku 2021/2022 

 

 
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 2022   

 

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  k dnešnému dňu ukončil pracovný pomer  p. Baros 

z MOPS 

 

 

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

                     nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

                     mesta Fiľakovo -návrh na úpravu 

 

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

PhDr. Zoran Ardamica . Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  

Členovia MR nemali k návrhu žiadne pripomienky.  

 

 

K bodu č. 7 ) Návrh VZN mesta Fiľakovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                      komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 



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

oddelenia ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR nemali k návrhu 

žiadne pripomienky.  

 

K  bodu č. 8) Návrh VZN mesta Fiľakovo o dani z nehnuteľností 

 

Návrh  VZN bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MR ho predložil  

vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. Členovia MR nemali k nemu 

žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2022 

 

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

Szabová. Členovia MR nemali k nemu žiadne pripomienky.  

 

 

K bodu č. 10) Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 

 

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: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

2. OZ Slobodný cval– 500,00 

Hlasovanie: P: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

3. Zväz skautov maďarskej národnosti – 600,00 

Hlasovanie: P: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

4. OZ Kultikon – 500,00 

Hlasovanie: P: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

5. OZ Kultfest – 400,00 

6. Hlasovanie: P: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

7. OZ Mladý  umelec – 300,00  

8. OZ In Nova  - 600,00 

Hlasovanie: P: 5, Áno: 5, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

 

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

1. OZ Madom – 1.600,00 

2. OZ Kovosmatskí zvárači – 300,00 

3. ZO Csemadok- 2.300,00 

4. OZ FTC Fiľakovo – 120.000,00 

5. Minorita za všetkých – 350,00 

6. e – Talentum – 1.000,00 

7. OZ Hudba  bez hraníc – 600,00 

8. MO Jednoty dôchodcov – 1.300,00 

9. Iuvenis Neogradiensis – 4.500,00 

10. OZ  Športový klub NOVOHRAD – 600,00 

 

 

K bodu č. 11) 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 

Písomný  materiál  k tomuto bodu spracovala  riaditeľka  MsKS, Mgr. Illés Kósik Andrea. 

Navrhla tiež výšku poskytnutej dotácie pre jednotlivé  súbory. 

Členovia  MR nemali k správe žiadne návrhy a pripomienky a navrhujú ju predložiť na 

rokovanie MZ. 

 

K bodu č. 12) 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 . 
a) Vyhlásenie ďalšieho kola Obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj 

mestského pozemku  

Pripomienky  komisií :  

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP -  členovia  komisie navrhujú  znížiť  cenu pri vypísaní  novej  

OVS  max. o 5%. 

2. Komisia pod., RP a CR – členovia  komisie navrhujú pri  vypísaní novej OVS  znížiť cenu. 

3. Finančná komisia -  členovia  komisie navrhujú  ponechať  pôvodne navrhnutú cenu. 

Členovia  MR  k uvedenému  bodu nezaujali jednotný  názor. Rozhodnutie  nechajú  na 

poslancov  MZ. 
 

b) FILWOOD-TRADE s.r.o., Kalajova 1855/2f, Fiľakovo - žiadosť o kúpu 

mestského pozemku 

Pripomienky  komisií :  

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP -  členovia  komisie neodporúčajú odpredaj 

2. Komisia pod., RP a CR – členovia  komisie súhlasia  s odpredajom.. 

3. Finančná komisia -  členovia  komisie neodporúčajú odpredaj. 

Členovia  MR  neodporúčajú uvedený  pozemok  predať. 
 

 

K bodu č. 13) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2023 

 

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. 14)  Aktuálne záležitosti mesta 

 

 

 

 



 
a) Návrh na zmenu Cenníka služieb  HMF 

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

riaditeľka HMF, Ing. Valéria Budaiová. Členovia MR nemali k správe žiadne pripomienky.  

 

K bodu č. 15) 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: 

PhDr. Róbert Rubint                                                                    Dávid Szvorák 

 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


