
 
 

  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  8 

zo ôsmeho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  Fiľakove 
konaného dňa 8. novembra   2007 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

14) Prehľad o aktuálnych projektoch – výstupoch a výsledkoch v kalendárnom roku 2007. 
15) Rozvojový dokument „Plánovanie strategického rozvoja mesta Fiľakovo“ s tým, že po 

jej zverejnení a pripomienkovaní bude znovu prerokovaná v MZ v roku 2008. 
16) Návrh revitalizácie a stavebnej obnovy námestí a parkovacích plôch na hlavnej 

urbanistickej osi historického jadra mesta Fiľakovo v 3 troch variantoch s tým, že po 
jeho zverejnení a pripomienkovaní bude znovu prerokovaný v MZ v decembri 2007. 

17) Návrh turistickej mapy mesta Fiľakovo s možnosťou jej pripomienkovania zo strany 
poslancov MZ do 15.11.2007. 

18) Správu o výsledkoch plnenia úloh na úseku rozvojových programov mesta, 
spracovania a vyhodnotenia úspešnosti vypracovaných projektov – stav k 31.08.2007 
doplnený aktuálnym stavom ku dňu predkladania správy. 

19) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej správy 
predkladanej MZ v roku 2006. 

20) Správu o likvidácii pohľadávok mesta – stav k 30. 9. 2007. 
21) Správu o činnosti Mestského úradu vo Fiľakove od 1. 10.2006 do 30.9.2007. 
22) Správu o vyhodnotení námetov podaných komisiami MZ. 
23) Správu HK 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 na ZŠ s VJM na Mládežníckej ulici č. 7 vo 
Fiľakove. 

B/ SCHVAĽUJE 
17) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  týchto škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo: 

i) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo, 

j) Základná škola, Školská 1, Fiľakovo, 
k) Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo, 
l) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry 

Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo, 
m) Materská škola – Óvoda , Štúrova 1, Fiľakovo, 



 
 

  

n) Materská škola – Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, 
o) Centrum voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Námestie Slobody 

30, Fiľakovo, 
p) Základná umelecká škola, Koháryho námestie č. 8, Fiľakovo. 
18) Dodatok č. 1 k VZN mesta Fiľakovo zo dňa 15. 10. 1998 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Fiľakovo v znení VZN 
zo dňa 28. 4. 2000. 

19) VZN mesta Fiľakovo o dani z nehnuteľnosti. 

20) VZN mesta Fiľakovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

21) Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo nasledovne: 

a) zvýšenie bežného rozpočtu o 196.000,- Sk na bežných transferoch pre VPS,  
b) zníženie kapitálového rozpočtu o 211.000,- Sk na akcii kompostáreň. 

 
22) Preradenie jednotlivých nedoplatkov podľa bodu 12 „Správy o stave v likvidácii 

pohľadávok mesta k 30.09.2007“ z účtu „Pohľadávky“ na účet „Podsúvahový“ na 
ďalšie sledovanie. 

 
23) Účasť mesta Fiľakovo v záujmovom združení právnických osôb Geopark Novohrad – 

Nógrád ako zakladajúceho člena. 

 

 

C/ UKLADÁ 
Mgr. Agnese Janušekovej, riaditeľke ZŠ s VJM na Mládežníckej ulici vo Fiľakove 

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 prvom zasadnutí MZ v roku 2008 

 

D) SÚHLASÍ, 
aby príspevková organizácia Hradné múzeum vo Fiľakove vykonávala podnikateľskú činnosť 
(maloobchodnú činnosť) v súlade s ustanovením § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov. 

E) VYMENÚVA 
 

Na základe návrhu primátora mesta , výsledkov výberového konania a v súlade s ustanovením 
§ 2, ods. (3) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov dňom 1. 
novembra 2007 do funkcie náčelníka Mestskej polície vo Fiľakove Bc. Pavla Baláža  - víťaza 
výberového konania. 

 



 
 

  

F/ KONŠTATUJE, 

 
že sťažnosť občianky Malvíny Bánošovej je neopodstatnená a odpoveď primátora mesta na 
jej žiadosť o podanie informácie je dostačujúca. 

 

Výsledky čiastkových hlasovaní za jednotlivé body sú zachytené v zápisnici z rokovania MZ. 

 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

     Prítomní: 17 

     Za prijatie: 17 

     Proti prijatiu: 0 

     Zdržali sa: 0 

     Prednostka MsÚ:                                                                Primátor mesta: 

     Mgr.Ľudmila Svoreňová                                                    Jozef  A g  ó c s 

     I. overovateľ:                                                                      II. overovateľ: 

     MUDr. Štefan Gladiš                                                         Klára Farkasová 

 

 Vo Fiľakove dňa 8. novembra     2007 

     Za správnosť:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


