
 
 

  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U ZNESENI E   Č .  9 

zo deviateho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 

konaného 

dňa 20. decembra 2007 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/  BERIE NA VEDOMIE  

1) Udelenie cien primátora mesta Fiľakovo na rok 2007 nasledovným laureátom: 

a) Ing. Alexander Balog, 

b)Otto Gálik s manž. 

c) Ľubomír Krpeľan 

d)Tibor Kovács 

e) Ondrej Mács 

f) Gábor Princz 

g) Katarína Póczosová a Ľudovít Kandera 

h)  Csaba Szabó 

          i)    Pavel Sáfrány s manž.  

          j)   Michal Zupko s manž. za pozitívny prístup k zveľaďovaniu mesta, za 

rozšírenie a skvalitnenie služieb. 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2008-2010. 

3) Úpravu rozpočtu vykonanú primátorom mesta na základe oprávnenia v uznesení MZ č. 
6/B6) zo dňa 6. 9. 2007 nasledovne: 

 

a) Výdavky bežného rozpočtu - zvýšenie o 174 tis. Sk 

b) Výdavky kapitálového rozpočtu - zvýšenie o 307 tis. Sk 
 

4) Správu o činnosti Mestskej polície za obdobie III. štvrťroka 2007. 

5) Správu o vyhodnotení námetov podaných komisiami MZ. 

6) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2007. 

7) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta. 

8) Správy o prijatých opatreniach na nápravu nedostatkov zistených hlavným kontrolórom, 
ktoré podali MZ: 

 



 
 

  

- Riaditeľka ZŠ s VJM Mládežnícka 7, Fiľakovo. 

- Riaditeľ MsKS Fiľakovo 

 
B/ SCHVAĽUJE 

1) Návrh rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2008-2010, s tým , že záväzný je len rozpočet 
na rok 2008 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 

g) Výdavky bežného rozpočtu 125 426 tis. Sk 

h) Príjmy bežného rozpočtu 143 345 tis. Sk 

i) Prebytok bežného rozpočtu 17 919 tis. Sk 

j) Výdavky kapitálového rozpočtu 19 919 tis. Sk 

k) Príjmy kapitálového rozpočtu 2 000 tis. Sk 

l) Schodok kapitálového rozpočtu 17919 tis. Sk 
 

2) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2008 

3) Výsledky dosiahnuté v rozpočtovom hospodárení mesta za I. - III. štvrťrok 2007 
s nasledovnými ukazovateľmi: 

Mestský úrad: 

Príjmy celkom: 129 962 tis. Sk 

Výdavky celkom: 76 783 tis. Sk 

Prebytok: 9 803 tis. Sk 

 Mestské kultúrne stredisko: 

Výnosy celkom: 3 978 tis. Sk 

Náklady celkom: 3 776 tis. Sk 

Verejnoprospešné služby: 

Náklady celkom: 13 017 tis. Sk 

Výnosy celkom: 13 106 tis. Sk 

4) Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2007 nasledovne: 

a) Výdavky bežného rozpočtu - zvýšenie o 2 057 tis. Sk 

b) Príjmy bežného rozpočtu - zvýšenie o 11 257 tis. Sk 

c) Výdavky kapitálového rozpočtu - zníženie o 3 929 tis. Sk 

d) Príjmy kapitálového rozpočtu - zníženie o 2 766 tis. Sk. 

5) Zoznam  hmotných  nehnuteľných  pamätihodností   mesta  Fiľakovo,   v ktorom   sa 
nachádzajú nasledovné nehnuteľné pamiatkové objekty: 

- Kaštieľ Berchtoldovcov,  

- Mestský park, 

- Námestie Padlých hrdinov,  

- Budova Mestského úradu,  



 
 

  

-     Kaštieľ Cebriánovcov,  

-     Koháryho kúria,  

-     Mauzóleum rodiny Stephani, 

-     Vigadó, 

- Socha sv. Anny, 

- Socha sv. Urbana, 

- Židovský cintorín, 

- Malý cintorín 

- Veľký kríž na cintoríne. 

6) Zoznam   hmotných   hnuteľných   pamätihodností   mesta   Fiľakovo,   v ktorom   sa 
nachádzajú nasledovné hnuteľné pamiatky: 

- Rezací stroj „Matyi", 

Mechanický buchar. 

7) Úpravu textu VZN mesta o dani z nehnuteľnosti v súlade s novelou zákona o dani 
z nehnuteľnosti č. 538/2007 Z. z. 

8) Vyradenie   neupotrebiteľného  majetku  MŠ   -  Óvoda,   Daxnerova   15,   Fiľakovo 
v rozsahu návrhu inventarizačnej komisie v celkovej hodnote 99.646,21 Sk stým, že 
likvidačná komisia doručí mestu Fiľakovo zápis o spôsobe likvidácie majetku do 
31.12.2007. 

9) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2008. 

10)Návrh na zmenu zriaďovacej listiny MsKS nasledovne: 

Vypustiť zo zriaďovacej listiny bod B: Základný predmet činnosti -
prevádzkovanie Mestského múzea. 

11)Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny Hradného múzea vo Fiľakove takto: V bode A. 

2. Názov organizácie: Hradné múzeum vo Fiľakove 

- V bode A.4. Identifikačné číslo: 42013241 

V bode C. Označenie štatutárneho orgánu: Štatutárnym orgánom je riaditeľ Hradného 
múzea vo Fiľakove v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z tejto funkcie. 

12) Udelenie čestného občianstva mesta Dr. Burkhardovi Krüperovi, ktorý sa zaslúžil 
o rozvoj výrobnej činnosti a zamestnanosti v meste Fiľakovo. 

13) Udelenie  ceny  mesta  Fiľakovo  folklórnemu  súboru  pri  OZ   Szulőfőld     Palóc 
Táncmühely Fiľakovo za rozvoj kultúry a folklóru v meste Fiľakovo. 

4 
14) Premiestnenie sídla CVČ Iuvenes do priestorov ZŠ na Farskej Lúke 64 A s účinnosťou 

od 1.1.2008. 

15)Spätnú kúpu nehnuteľností p. č. 3472/35 a 3472/39 k.ú. Fiľakovo od Gabriela Tankinu, 
ul. 1. Mája 1626/6A Fiľakovo za podmienok, za akých tento pozemok kúpil od mesta 
Fiľakovo, t.j. 70,- Sk/m2. 

16)Odpredaj pozemkov p. č. 3472/35 - zastavané plochy o výmere 1044 m2 a p. č. 



 
 

  

-3472/39 - záhrady o výmere 751 m2, k.ú.Fiľakovo do vlastníctva Ing. Jozefa Jakaba, J. Kráľa 
3, Fiľakovo za kúpnu cenu 70,- Sk/m2 za účelom výstavby rodinného domu so zriadením 
predkupného práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech mesta. 
17) Prevádzkovanie nového reštauračného zariadenia Ing. Ľubomírom Hroncom na ulici 

Podhradskej  v zmysle VZN mesta o podmienkach prevádzkovania     obchodných 
živností a živností poskytujúcich služby na území mesta   a   po splnení ostatných 
zákonných podmienok. 

18) Jednorázovú finančnú odmenu primátorovi mesta p. Jozefovi Agócsovi vo výške 
60.000,- Sk za dlhodobé pozitívne výsledky v práci v prospech mesta Fiľakovo 
v období rokov 2003-2007 , z príležitosti významného životného jubilea. 

C/ RUŠÍ 
Uznesenie MZ č. 6/B/7) zo dňa 6.9.2007 ohľadom vykonania organizačných zmien - zrušenie 
CVČ Iuvenes. 

D/ NESCHVAĽUJE 
Odpredaj časti mestského pozemku p. č. 2454/1 do vlastníctva Michala Baláža, Radzovce č. 
413. 

E/ POVERUJE 

Filbyt, s. r.o. Fiľakovo , zastúpenú konateľom s.r.o. Ing. Jozefom Illéšom Vymáhaním 

pohľadávok bývalého Podniku bytového hospodárstva mesta Fiľakovo. Výsledky 

čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. 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:  

Ing. Štefan Tóth Erik Kelemen 

Vo Fiľakove dňa 20. decembra 2007 

 Za správnosť: 

 

 

 

 

 


