
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku 

konanej dňa 26. marca 2019 

 

 

Program:   1. Ponuka na prevod nehnuteľnosti darovaním  

           2. THORMA Výroba, k.s. ponúka k odpredaju chodník       

             3. Návrh na vyradenie od ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM  

             4. VZN Mesta Fiľakovo č. 1/2019- návrh 

             5. Návrh nového člena komisie 

              

      

Prítomní:   1. Csilla Gallová 

                   2. Ing. Róbert Belko 

       3. PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

                   4. Ing. Ladislav Rácz  

                   5. Agnesa Husztiová           

           

                           

Predsedníčka komisie Csilla Gallová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešného 

zasadnutia.  

1. Občianske združenie KOHÁRY ponúka Mestu Fiľakovo prevod nehuteľnosti do vlastníctva 

mesta formou darovacej zmluvy. Jedná sa o stavbu „Pamätník ´častníkov boja za slobodu“ 

nachádzajúceho sa na Námestí padlých hrdinov. 

2. TORMA VÝROBA, k.s. Fiľakovo ponúka na odpredaj chodník na ul. Šávoľskej od metra 328 do 

mestra 482,42. Ponuku odôvodňujú tým, že chodník slúži na verejné účely a nie sú ani 

vlastníkmi pozemku pod chodníkom. 

3. Riaditeľstvo ZŠ Štefana Kohárihi II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo navrhuje vyradenie 

opotrebovaného doskočiska do výšky zakúpené v roku 1988. 

4. Nezábudka, n.o. podala návrh na úpravu cenníkov za poskytované sociálne služby, ktoré sú 

podmienené viacerými dôvodmi: 

- Zvyšovanie miezd a odvodov zamestnancov verejného sektora 

- Zvyšovanie cien energií, potravín a služieb 

- Zvyšovanie nárokov na poskytované sociálne služby, ktoré vyžadujú neustálu obnovu 

výpočtovej techniky, programového vybavenia, vzdelávania zamestnancov 

- Pravidelná obnova materiálového vybavenia ZSS, opravy a výmeny technologických 

zariadení  

- Nárast počtu klientov so stupňami odkázanosti V, VI a s tým súvisiaci nárast spotreby vody 

a energií 

- Nárast počtu klientov opatrovateľskej služby a stým súvisiaci nárast počtu opatrovateliek 



5. Ing. Valéria Budaiová, členka našej komisie sa vzdala funkcie. Predsedníčka komisie finančnej 

a správy majetku navrhuje za novú členku Beátu Bakaovú. 

 

Komisia doporučuje: 

- Schváliť prevod nehuteľnosti do vlastníctva mesta formou darovacej zmluvy „Pamätník 

účastníkov boja za slobodu“ od OZ KOHÁRY 

- Schváliť vyradenie opotrebovaného doskočiska do výšky ZŠ Štefana Kohárihi II. s VJM 

- Schváliť VZN Mesta Fiľakovo č. 1/2019, ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

 

Komisia nedoporučuje: 

- Odkúpenie chodníka od THORMA Fiľakovo, k.s. 

 

 

 

 

Csilla Gallová 

Predsedníčka komisie 

 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 

 

 

 

 


