
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

UZNESENIE   Č. 11 

zo jedenásteho - riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove konaného 

dňa 27. februára 2008 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ BERIE NA VEDOMIE  

1) Správu o činnosti Mestskej polície Fiľakovo za obdobie IV. štvrťroka 2007. 
2) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2007. 
3) Správy o vykonaných kontrolách predkladané hlavným kontrolórom mesta: 

- kontrola plnenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
2004-OPZI-313-BB-0107- Domov dôchodcov, 

- kontrola plnenia pracovných povinností koordinátormi aktivačnej činnosti, 
- kontrola čerpania rozpočtu mesta v oblasti výdavkov na tovary a služby u MsP 

za I. polrok 2007, 
- kontrola plnenia rozpočtu mesta v oblasti príjmov dane z nehnuteľnosti za rok 

2006, 
- kontrola odovzdávania vyčleneného majetku MsKS pre HMF. 

4) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2007. 
5) Správu o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2007. 
6) Vyhodnotenie činnosti komisií MZ vo Fiľakove za obdobie roka 2007. 
7) Správu k návrhu „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Fiľakovo" - záväzná 
časť. 

8) Petíciu občanov mesta súvisiacu s prevádzkou reštauračného zariadenia 
prevádzkovateľa Ing. Hronca na Podhradskej ulici s tým, že prevádzka bude vo 

: zvýšenej miere monitorovaná MsP a v prípade porušovanie verejného poriadku 

budú nasledovať sankcie v zmysle platnej legislatívy. 

B/ SCHVAĽUJE 

1) Vyradenie neupotrebiteľných hospodárskych prostriedkov evidovaných na MsU 
Fiľakovo v sume 439.579,50 Sk, DPZ vo Fiľakove v sume 26.600,- Sk, ZŠ s VJM 
Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64 B vsunie  114.472,52 Sk a ZŠ s VJM na 
Mládežníckej ulici č. 7 v sume 193.252,21 Sk. 

2) Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Fiľakovo. 

3) Štúdiu spoločenského a hospodárskeho rozvoja mesta Fiľakovo. 

4) Štúdiu prípravy operatívnych plánov na základe existujúcej koncepcie rozvoja 
mesta. 

5) Prieskum      a zosúladenie      existujúcich      projektových      zámerov      a štúdií 
uskutočniteľnosti. 

6) Aktualizáciu Akčného plánu z Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja 
mesta Fiľakovo. 

7) Štatút mestskej polície mesta Fiľakovo. 

 



 
 

 
 

 

 
8) Presun v kapitálovom rozpočte výdavkov z akcie Rekonštrukcia Jesenského ulice 

na akciu realizácia stavby časti A Domova dôchodcov vo výške 922 000 Sk. 
9) Presun v bežnom rozpočte výdavkov z rozpočtovej rezervy na bežný transfer na 

nákup vybavenia Domova dôchodcov vo Fiľakove pre neziskovú organizáciu 
Nezábudka vo výške 400 000 Sk. 

10) Vytvorenie dvoch pracovných miest - informátora na Mestskom úrade   na 0,6 
úväzku s účinnosťou od 1. marca 2008. 

11) Presun v bežnom rozpočte výdavkov z rozpočtovej rezervy na vytvorenie dvoch 
pracovných miest - informátora (úväzok O, 6) vo výške 113 000 Sk ( v tom: na 
mzdy a odvody 95 000 Sk, tovary a služby 18 000 Sk). 

12) Odpredaj    časti    mestského    pozemku    reg.    E    parc.č.    760/5    v rozsahu 
novovyhotoveného GP do vlastníctva : 
 

a) Ladislava Tótha, Hlavná 641/36, Fiľakovo o výmere cca. 40 m2, 
b) Františka Tótha, Hviezdoslavova 1394/9, Fiľakovo o výmere cca. 35 m2 a 

c) Marcela Pisoňa Mgr, Hronského 6, Lužianky a Svetlany Bystrianskej, Nám. 
Padlých hrdinov 9, Fiľakovo o výmere cca. 25 m2 

za kúpnu cenu 50,- Sk/m2, s tým, že kupujúci sú povinní previesť stavebnú úpravu 
dotknutej plochy bez oplotenia. 

13) Odpredaj časti mestských pozemkov pozemkov v celkovej výmere 505 m2 ( KN-E 
parc.č. 1440 ktorej zodpovedá KN-C parc.č. 3546/602 o výmere 66 m2, KN-E 
parc.č. 1441 ktorej zodpovedá KN-C parc.č. 3546/492 m2 a KN-E parc.č. 1442 
ktorej  zodpovedá KN-C parc.č.  3546/598 o výmere  116 m2) do vlastníctva 
THORMA Slovakia s.r.o., Šávoľská cesta l, Fiľakovo za kúpnu cenu 140,- Sk/m2. 

14) Odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu, parc.č. 3375/21 o výmere 665 
m2 do vlastníctva Attilu Nagya a manž. Viktórií, Sládkovičova 5, Fiľakovo za 
kúpnu cenu 100,- Sk/m2 so zriadením predkupného práva v prospech mesta a so 
súhlasom kupujúcich na napojenie plánovaného rodinného domu na inžinierske 
siete po ich vybudovaní, najskôr v roku 2010. 

15) Odpredaj    časti    pozemku   parc.č.    3620/1    na    Šávoľskej    ceste    v rozsahu 
novovyhotoveného geom. plánu ( cca. 1000 m2) na výstavbu autoumyvárky do 
vlastníctva Jozefa Jakaba, J. Kráľa 3, Fiľakovo za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 a so 
zriadením predkupného práva v prospech mesta. Vyvolané investície súvisiace 
s preložkou inžinierskych sietí zabezpečí a vyfinancuje v plnej miere kupujúci. 

16) Odpredaj novovytvorených zastavaných plôch reg. C parc.č. 5446/3 o výmere 109 
m2, parc.č. 4186/10 o výmere 181  m2 a pare.č. 4186/9 o výmere 58 m2 do 
vlastníctva Železnice SR za kúpnu cenu 48,84 Sk/m2, s tým, že náklady súvisiace 
s prevodom pozemkov bude znášať kupujúci. 

17) Odpredaj časti mestského pozemku na výstavbu garáží parc.č. 2659/1 v rozsahu 
novovyhotoveného GP do vlastníctva : 
 

a) Jána Reisa, Farská lúka 60, Fiľakovo o výmere cca. 24 m2 a 
b) Kataríny Tóthovej, ul. 1. mája 7, Fiľakovo o výmere cca. 21 m2 

za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 so zriadením predkupného práva v prospech mesta. 
Náklady súvisiace s GP a prevodom nehnuteľnosti znášajú kupujúci. 

18) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta vo veľkosti 1/3 z pozemkov parc.č. 
4904 vinice o výmere 1192 m2, parc.č. 4914 záhrady o výmere 19 m2 a parc.č. 



 
 

 
 

4915 záhrady o výmere 76 m2 do vlastníctva Eduarda Jackuliaka, Farská lúka 74, 
Fiľakovo za kúpnu cenu 5,- Sk/m2. 

 
C/ UKLADÁ  

prednostke MsÚ 

1) Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin 
ich vzniku 
kontrola plnenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004- 
OPZI-313-BB-0107- Domov dôchodcov, 
kontrola plnenia pracovných povinností koordinátormi aktivačnej činnosti, 
kontrola plnenia rozpočtu mesta v oblasti príjmov dane z nehnuteľností za rok 
2006. 
Termín: 29.2.2008' 

2) Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 
nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonník práce). 
Termín: 29.2.2008 

3) Predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa 
bodu 2) na zasadnutí v mesiaci apríl 2008. 

riaditeľovi MsKS a HM Fiľakovo 

1) Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin 
ich vzniku 

Termín: 29.2.2008 
2) Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 

nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonník práce). 
Termín: 31.12.2008 

3) Predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa 
bodu 2) na prvom zasadnutí MZ v roku 2009. 

D/ DELEGUJE  

Za členov školskej rady 

- Špeciálnej základnej školy vo Fiľakove poslanca Róberta Eibnera,     -

 Gymnázia - Gimnázia vo Fiľakove poslanca Ing. Štefana Estergomiho. 
 

Hlasovanie za uznesenie ako celok:  

Prítomní: 16  

Za prijatie: 16 

Proti prijatiu: 0  

Zdržali sa: 0  

Prednostka MsÚ:  

Mgr. Ľudmila Svoreňová 

I. overovateľ:  

MUDr. Štefan Gladiš 

Vo Fiľakove dňa 27. Februára 2008  

Za správnosť: 

 

 



 
 

 
 

 

Primátor mesta:  

Jozef A g ó c s  

II. overovateľ: Ladislav Kerekes 


