
 
 

  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

                                  

U Z N E S E N I E   Č.  3 

z tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  Fiľakove konaného 

 dňa 22. februára  2007 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE 
1) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na roky 2007-2009 

2) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12. 2006. 

3) Správy  hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice, ktorou sa 
určuje postup mesta a ním zriadených útvarov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a stavebných prác s nízkou hodnotou. 

4) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2006. 

5) Vyhodnotenie plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 23 zo dňa 8. 9. 2005, bod 
B/9. 

6) Správu hlavného kontrolóra o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 
2006. 

7) Správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
vykonanou hlavným kontrolórom predkladané: 

- riaditeľkou ZŠ na Farskej Lúke, 

- riaditeľom ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM na Farskej Lúke, 

- riaditeľom MsKS Fiľakovo, 

- prednostkou MsÚ Fiľakovo. 

B/  S C H V A Ľ U J E 
1) Návrh rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2007-2009, pričom záväzný je len rozpočet 

na rok 2007 nasledovne: 

- bežný rozpočet – príjmy          138 921 tis. Sk, 

- bežný rozpočet – výdavky       119 316 tis. Sk, 

- prebytok bežného rozpočtu        19 605 tis. Sk, 

- kapitálový rozpočet – príjmy      34 675 tis. Sk, 

- kapitálový rozpočet – výdavky   51 792 tis. Sk, 

- schodok kapitálového rozpočtu  -17 117 tis. Sk s tým, že 



 
 

  

schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. 

2) Rozpis finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo nasledovne: 

- ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho Farská Lúka     6 063 tis. Sk, 

- ZŠ Farská Lúka                                               4 802 tis. Sk, 

- ZŠ s VJM Mládežnícka                                 16 572 tis. Sk, 

- ZŠ Školská                                                     11 375 tis. Sk s tým, že 

zriaďovateľ si ponechá rezervu vo výške 5 % objemu finančných prostriedkov určených 
na normatívne výdavky , t.j. 2 043 tis. Sk. 

3) Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Fiľakovo vypracovanú s.r.o. ENAS 
– Energoaudit a služby Banská Bystrica. 

4) Vyradenie neupotrebiteľných hospodárskych prostriedkov evidovaných na MsP 
Fiľakovo v sume 296.636,54 Sk, CVČ IUVENES v sume 77.367,40 Sk a ZŠ s VJM na 
Farskej Lúke v sume 229.219,- Sk. 

5) Prevod inventára pod 5.000,- Sk jednotkovej ceny do kníh materiálových zásob 
jednotlivých kabinetov ZŠ s VJM Farská Lúka. 

6) Odpis pohľadávok vedených na MsÚ z titulu dane z nehnuteľnosti a jej príslušenstva 
v sume 63.591,- Sk, dane z užívania verejného priestranstva v sume 4.924,- Sk, dane 
za psa v sume 5.725,-Sk, miestneho poplatku za zber komunálneho odpadu v sume 
12.462,- Sk a preplatku na daniach z nehnuteľnosti v sume 6.046,- Sk. 

7) Odpis pokút za školské priestupky v sume 2.800,- Sk. 

8) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného 
geom. plánu do vlastníctva Ing. Milana Murína a manž., Fiľakovo, Hviezdoslavova 25 
za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 za účelom vybudovania predajne na predaj drobného 
spotrebného tovaru so zriadením predkupného práva v prospech mesta. 

9)  Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného 
geom. plánu do vlastníctva Kolomana Györgya, Biskupice, Adyho 345/43 za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom vybudovania predajne náhradných dielov na motorové 
vozidlá s prevádzkovaním doplnkových služieb pre motoristov so zriadením 
predkupného práva v prospech mesta. 

10) Odpredaj mestských pozemkov podľa nového GP a to parc.č. 881/1 záhrady o výmere 
104 m2, parc.č. 881/2 zast. plochy o výmere 29 m2 v podiele 1/1 a spoluvlastníckeho 
podielu mesta vo veľkosti 1/2 z parc.č. 880/1 ZP o výmere 16 m2, parc.č. 880/5 ZP 
o výmere 20 m2 a parc.č. 880/6 ZP o výmere 3 m2 do vlastníctva Alžbety 
Korenyíkovej, Nám. Slobody 764/18, Fiľakovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2. 

11) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E z parc.č. 760/5 v rozsahu 
novovyhotoveného GP      ( cca. 85 m2) do vlastníctva Ladislava Tótha, Fiľakovo, 
Hlavná 760/5 za kúpnu cenu 20,- Sk/m2. 

12) Odpredaj časti mestského pozemku po rozdelení lokality geometrickým plánom 
z parc.č. 3230/1 o výmere cca 1100 m2 do vlastníctva Michala Goliana, Odborárska 
18, Fiľakovo na výstavbu rodinného domu za kúpnu cenu 100,- Sk/m2 so zriadením 
predkupného práva mesta, s tým, že ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy bude dotknutá 



 
 

  

lokalita rozdelená min. na 3 stavebné pozemky, ktoré budú posunuté na hranicu ulice 
Jesenského.  

13) Zrušenie predkupného práva mesta k pozemku parc.č. 1212/5, LV č. 4137.  

14) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta vo veľkosti 1/3 z parc.č. 4905 záhrady 
o výmere   511 m2 a parc.č. 4906 záhrady o výmere 220 m2 do vlastníctva Mariána 
Bréma, Lučenec, ul. Arm. Gen. Ľ. Svobodu 9  za kúpnu cenu 5,- Sk/m2. 

15) Umiestnenie pamätníka na Námestí Padlých hrdinov v prípade kladných stanovísk 
dotknutých orgánov. 

16) Ponuku TV Locall na vysielanie v regionálnej televízii v časovom rozmedzí 10 minút 
za 1 mesiac pokusne na I. polrok 2007.  

 
C/ U K L A D Á 
 
1) Ing. Zoltánovi Vargovi, vedúcemu oddelenia mestského majetku a správy daní a poplatkov 
Vypracovať návrh novely VZN mesta Fiľakovo o všeobecnej čistote, za zachovanie zdravého 
životného prostredia a verejného poriadku mesta. 
Termín: na zasadnutie MZ v mesiaci apríl 2007 
2) Mgr. Ildikó Wágnerovej, riaditeľke ZŠ Farská Lúka predložiť MZ písomnú správu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin 
ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu voči zamestnancom 
zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou. 
Termín: na zasadnutie MZ v mesiaci apríl 2007 
 

 

D) NESCHVAĽUJE 
 
1)Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 3800 o výmere cca. 60 m2 do vlastníctva 
Erika Kelemena, Fiľakovo, Moyzesova 1912/9 za účelom zriadenia letnej terasy k pivárni. 
2) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1151/1 na výstavbu 3 garáží do vlastníctva 
Tibora Korponaiho, Jozefa Tárnoka a Vladimíra Karáseka, Fiľakovo, Mládežnícka 772/2. 

 

E/ VOLÍ 
 
Za členov komisií MZ s hlasom poradným nasledovných občanov mesta Fiľakovo: 
Ingrid Botošovú – do finančnej komisie 
Ildikó Kotlárovú – do komisie výstavby 
Júliusa Vitéza – do komisie sociálnej a zdravotníctva 
Annu Oláhovú – do komisie MM a RP 
Elemíra Váradyho – do komisie školstva 
Alexandra Pétera – do komisie mládeže a športu 
Tibora Barosa  - do KOVP 
Odmeňovanie týchto členov bude v zmysle schváleného Poriadku odmeňovania poslancov a členov 
komisií MZ. 
 

F/ UDEĽUJE 
 
Čestné občianstvo mesta Fiľakovo 
 
Istvánovi Reimanovi – za  vedeckú činnosť v oblasti matematiky. 



 
 

  

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania MZ. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

     Prítomní: 16 

     Za prijatie: 15 

     Proti prijatiu: 0 

     Zdržali sa: 1 

     Prednostka MsÚ:                                           Primátor mesta: 

     Bc.Ľudmila Svoreňová                                  Jozef  A g  ó c s 

 

     I. overovateľ:                                                II. overovateľ: 

     MUDr. Štefan Gladiš,v.r.                             Zoltán Parti,v.r. 

  

     Vo Fiľakove dňa 22. februára 2007 

     Za správnosť: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


