
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

UZNESENIE   Č. 12 

zo dvanásteho - riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove konaného 

dňa 17. apríla 2008 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
1) Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2007 
2) Správu o činnosti príspevkovej organizácie mesta Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo za 

rok 2007 
3) Správu k návrhu „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Fiľakovo“. 
4) Správu HK o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkov rozpočtu MsKS na kultúrne 

programy, na festivalové výdavky domácich a zahraničných súborov, na vystúpenie 
profesionálnych a amatérskych umeleckých jednotiek a na medzinárodný folklórny festival za 
rok  2007 

5) Správu o vyhodnotení návrhov podaných komisiami MZ 
6) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení 

príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa zápisnice o prerokovaní správy o kontrolách 
vykonaných hlavným kontrolórom: 
- kontrola plnenia pracovných povinností koordinátormi AČ, 
- kontrola plnenia rozpočtu v oblasti príjmov dane z nehnuteľnosti za rok 2006, 
- kontrola plnenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-

313-BB-0107 – Domov dôchodcov. 
 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Odpredaj mestského pozemku parc.č. 3654 o výmere 96 m2 v rozsahu novovyhotoveného GP 

do vlastníctva Ladislava Molnára a manž. Alžbety, Poľná 1468/7, Biskupice za kúpnu cenu 
150,- Sk/m2.  

2) Prevod budovy hasičskej stanice súp.č. 1212 a pozemku parc.č. 2481 o výmere 430 m2 aj 
s prislúchajúcimi plochami podľa novovyhotoveného GP do vlastníctva Krajského riaditeľstva 
HaZZ v Banskej Bystrici za symbolickú cenu 1,- Sk z dôvodu plánovanej rekonštrukcie 
a modernizácie stavby v objeme 6.044,5 tis. Sk v období rokov 2007-2013 za nasledovných 
podmienok: Mesto Fiľakovo prevod predmetnej nehnuteľnosti zmluvne ošetrí zriadením 
predkupného práva – za symbolickú cenu 1,- Sk -   a vecného bremena, ktoré bude spočívať v 
zachovaní účelovosti využívania nehnuteľnosti,  prevedenia modernizácie a rekonštrukcie 
stavby v objeme 6.044,5 tis. Sk do roku 2013 a vyčlenenia priestorov v budove hasičskej 
stanice pre dobrovoľný hasičský zbor. 

3) Odpredaj časti mestských pozemkov parc.č. 1233/1 a 1243/1 rozm. 12x19 m (228 m2) 
v rozsahu novovyhotoveného GP do vlastníctva MUDr. Júliusa Hegedűša, Timravy 15, 
Lučenec za účelom výstavby chirurgickej ambulancie za kúpnu cenu 540,- Sk/m2 so 
zriadením predkupného práva v prospech mesta.  

4) Odpredaj časť z mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere cca. 78 m2 v rozsahu 
novovyhotoveného GP do vlastníctva Imricha Molnára, Petőfiho 343/2, Biskupice  za kúpnu 
cenu 540,- Sk/m2 so zriadením predkupného práva v prospech mesta.  



 
 

 
 

5) Vyradenie neupotrebiteľného majetku v celkovej hodnote 27.489,47 Sk z inventára ŠJ pri MŠ 
Štúrova 1, Fiľakovo v rozsahu návrhu inventarizačnej komisie zo dňa 25.3.2008.  
 

6) Zmenu VZN mesta Fiľakovo č. 20/2000 o záväzných častiach Územného plánu mesta 
Fiľakovo. 

7) Plán mesta Fiľakovo na zavedenie eura, Harmonogram úloh mesta a kontrolné termíny jeho 
plnenia, pristúpenie k etickému kódexu v súvislosti so vstupom SR do eurozóny. 

8) Cenník prevádzkových služieb Hradného múzea vo Fiľakove a predĺženie sezóny z obdobia od 
1. apríla do 31. októbra na obdobie od 15. marca do 15. novembra. 

9) Odmenu primátora mesta na rok 2008 vo výške 32,857 % mesačného platu. 

10) Odmenu zástupcu primátora mesta na rok 2008 vo výške 28,571 % mesačného platu. 

11) Odmenu hlavného kontrolóra mesta na rok 2008 vo výške 24,285 % mesačného platu. 

12) Zloženie pracovnej skupiny , zodpovedajúcej za prípravu a hladké zavedenie eura 
v podmienkach mesta v nasledujúcom zložení: 

vedúci skupiny – Mgr. Ľudmila Svoreňová 

členovia: Ing. Štefan Estergomi, Ing. Ladislav Estefán, JUDr. Norbert Gecso, Bc. Erika 
Szabová, Ing. Zoltán Varga a riaditelia PO a RO. 

13) Kúpnu cenu mestských pozemkov pod vinnými domami na ulici Šávoľskej vo výške 150,- 
Sk/m2. 

C/ NESCHVAĽUJE   
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta v ½-ine z pozemkov parc.č. 2877, 2878, 2879/1 a 2879/2 
o celkovej výmere 601 m2 ( z toho podiel mesta činí 300,5 m2) do vlastníctva žiadateľov, ktorí v čase 
podania žiadosti nie sú spoluvlastníkmi a súčasne odročuje žiadosť do doby prejednania dedičstva po 
neb. spoluvlastníkovi t.j. otcovi p. Berkiho Attilu. 

 
D/ UKLADÁ 
1) vedúcej oddelenia PP, reg. rozvoja a ÚP 
Zabezpečiť funkčné využitie územia podľa schváleného návrhu „Zmeny a doplnky Územného 
plánu mesta Fiľakovo 
Termín: trvale 

2) prednostke MsÚ 
Zabezpečiť výplatu odmeny poslancom MZ, členom komisií MZ a zapisovateľkám 
komisií MZ vždy v 15-ty deň po skončení príslušného štvrťroka. 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 14 
Za prijatie: 14 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
Ladislav Zupko Jozef Jacsmeník 
 
Vo Fiľakove dňa 17. apríla 2008 



 
 

 
 

 Za správnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


