
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

UZNESENIE   Č. 15 

zo pätnásteho - riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove konaného dňa 4. septembra 2008 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/BERIE NA VEDOMIE 

1/ Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva MUDr. Vladimíra Lukáča podľa § 
25 ods. 2, písm h/ zákona o obecnom zriadení z dôvodu jeho nespôsobilosti zúčastňovať 
sa zasadnutí mestského zastupiteľstva počas jedného roka. 

2/ Správu o činnosti Mestskej polície Fiľakovo za obdobie II. štvrťroka 2008. 

3/ Správu 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 za rok 2007 na ZŠ na Školskej ulici. 

4/ Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole prevádzky osobných motorových 
vozidiel podniku VPS za mesiac jún 2008. 

5/ Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti 
príjmov z prenájmu budov a priestorov za rok 2007. 

6/ Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa n.o. Nezábudka – 
Domova dôchodcov vo Fiľakove konaného dňa 20. 8. 2008, riaditeľkou sa stala na 
základe výsledkov výberového konania Ing. Mária Veliká. 

7/ Zmenu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Fiľakovo v súvislosti so zemnou školského zákona. 

8/ Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou HK 
mesta Fiľakovo pri kontrole prevádzky osobných motorových vozidiel na VPS za mesiac 
jún 2008. 

B/ SCHVAĽUJE 

1/ Výsledky dosiahnuté v rozpočtovom hospodárení mesta Fiľakovo, príspevkových 
organizácií /MsKS, VPS, HMF/ a rozpočtových organizácií /školy s právnou subjektivitou 
a bez právnej subjektivity/ za I. polrok 2008. 

2/ Cenník prevádzkových služieb Hradného múzea vo Fiľakove, s účinnosťou od 5.9.2009 

3/ Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru  Mestského úradu vo Fiľakove. 

4/ Harmonogram prípravy návrhu rozpočtu mesta na roky 2009-2011. 

5/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

6/ Odpredaj časť mestskej parc.č. 3829/1 o výmere cca. 53 m2 (6,6x8,0 m) v rozsahu 
novovyhotoveného GP na výstavbu dvojgaráže do vlastníctva Mgr. Attila Visnyai a manž., 
Školská ul. 6, Fiľakovo  za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 so zriadením predkupného práva 
v prospech mesta s tým, že stavba nebude zasahovať do trasy plánovanej komunikácie. Všetky 
náklady súvisiace s prevodom a prípadnou vyvolanou investíciou bude znášať žiadateľ.  



 
 

 
 

7/ Odpredaj mestských pozemkov parc.č. 153/2 o výmere 52 m2, 153/3 o výmere 3 m2, 
parc.č. 154/2 o výmere 56 m2 a parc.č. 155/2 o výmere 37 m2 do vlastníctva Ladislava 
Botoša, B.S. Timravy 48/6, Fiľakovo za kúpnu cenu 600,- Sk/m2. 

8/ Zámenu  pozemkov a to parc.č.  2124/4 TTP o výmere 954 m2 (LV č. 876) vo vlastníctve 
Jána Olšiaka a manž. Jany Olšiakovej, Jánošíkova 27, Fiľakovo za mestský pozemok parc.č. 
2125 orná pôda o výmere 1149 m2 (LV 2272) s finančným vysporiadaním rozdielu vo výmere 
pozemkov za 100,- Sk/m2 v prospech mesta Fiľakovo. 

9/ Vyradenie neupotrebiteľného majetku v celkovej hodnote 159.687,22 z inventára ZUŠ, 
Koháryho nám. 8, Fiľakovo a preradenie majetku v hodnote 162.379,65 Sk do OTE v rozsahu 
návrhu inventarizačnej komisie zo dňa 30.6.2008. Členovia likvidačnej komisie pri ZUŠ sú 
povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta v správe ZUŠ, 
Koháryho nám. 8, Fiľakovo do 30. septembra 2008.  

10/ Odpredaj zostávajúceho oceľového skeletu (36 ks) v celku za kúpnu cenu 3000,- Sk/skelet 
t.j. spolu 108.000,- Sk. 

11/ Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta v ½-ine z pozemkov parc.č. 2877 - ZP 
o výmere        281 m2, parc.č. 2878 – ZP o výmere 181 m2 , parc.č. 2879/1 – ZP o výmere 10 
m2 a parc.č. 2879/2 o výmere 129 m2 ( celkom 601 m2 z toho podiel mesta činí 300,5 m2) do 
vlastníctva spoluvlastníčky Heleny Berkiovej, Jilemnického 492/42, Fiľakovo za kúpnu cenu 
150,- Sk/m2.  
12/  5%- né spolufinancovanie projektu  v hodnote 2 302 902,15 Sk  v prípade úspešnosti 
projektu „Kanalizácia a ČOV pre 600 EO v mestskej časti Fiľakovo 5“, ktorého celkové 
náklady predstavujú sumu 46 058 043,05 Sk. Spôsob financovania bude z vlastných zdrojov 
mesta v kapitálovom rozpočte mesta. 

13/ Odpredaj časti mestskej nehnuteľnosti parc.č. 3844 o výmere 6 m2 (3x2 m) do vlastníctva 
Štefana Kómára, Rúbanisko II 420/21, Lučenec za kúpnu cenu 600,- Sk/m2 za účelom 
vybudovania vstupu na II. NP budovy Centrál. 

C/ KONŠTATUJE, 

že na uvoľnený poslanecký mandát nastupuje náhradník p. Jozef Tankina,  ktorý zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského  zastupiteľstva. 

D/ VOLÍ 
Ing. Ladislava Estefána 
za hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo v zmysle §-u 18a zákona o obecnom zriadení na 
funkčné obdobie, ktoré trvá 6 rokov a začína plynúť dňom 12. septembra 2008. Kontrolór 
je zvolený na plný úväzok. 
E/ DELEGUJE 
za členov rady školy, resp. školského zariadenia týchto poslancov MZ: 

- ZŠ s VJM Mládežnícka 7 – Ing. Štefan Tóth, 
- ZŠ Školská 1 – Erik Kelemen, Jozef Tankina 
- ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64/B – Agnesa Husztiová 
- ZŠ, Farská Lúka 64A– MUDr. Štefan Gladiš, Zoltán Parti, Jozef Tankina, 
- MŠ , Štúrova 1 – Ladislav Zupko 
- ZUŠ Koháryho nám. 8 – Zsuzsanna Szvorák 
- CVČ IUVENES – Ladislav Szakó 

F/ NESCHVAĽUJE 
1/ Odpredaj stavebných pozemkov v lokalite ul. B.S. Timravy a Odborárskej pre žiadateľov 
MAKSI Zsolt, Farská lúka 1654/36, Fiľakovo ,  BALÁŽ Robert, 1. mája 9, Fiľakovo , Mgr. 



 
 

 
 

Katarína Vargová, 1. mája 7, Fiľakovo  , BALOG Adam, Hviezdoslavova 20/B, Fiľakovo , 
BALOG Norbert, Hviezdoslavova 20/B, Fiľakovo , BALOG Richard, Hviezdoslavova 20/B, 
Fiľakovo.   Prevody stavebných pozemkov bude mesto realizovať  až po vybudovaní 
inžinierskych sietí s tým, že títo žiadatelia budú uprednostnení. 

2/ Odpredaj pozemkov okolo bytových domov na Nám. Slobody, ul. Parkovej, Farskej lúke, 
Daxnerovej a J. Bottu do vlastníctva Spoločenstva vlastníkov bytov Fiľakovo, Nám. Slobody 
a Spoločenstva vlastníkov bytov a n.p. pri parku, Parková 21, Fiľakovo. 

3/ Odpredaj rodinného domu s pozemkami na ul. J. Bottu 18 do vlastníctva Oľgy Bogdánovej, 
J. Bottu 18, Fiľakovo.  

4/ Premiestnenie autobusovej zastávky na Biskupickej ulici a navrhuje parkovanie riešiť na 
mestskom pozemku pri štadióne FTC Fiľakovo, resp. pri tzv. „škvárovom ihrisku“ s tým, že 
mesto tieto pozemky poskytne p. Kanderovi do dlhodobého prenájmu. 
G/ MENUJE 
v zmysle § 11 os. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na návrh primátora mesta a v zmysle predchádzajúceho návrhu rady 
školského zariadenia pri CVČ IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Farská Lúka 
64/A, Fiľakovo podaného podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  

Ing. Attilu Dóšu 
do funkcie riaditeľa CVČ na päťročné funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť od 
01.09.2008. 
H/ SÚHLASÍ 
1/ S poskytnutím nebytových priestorov v budove bývalého CVČ na ul. Mlynskej pre 
terénnych sociálnych pracovníkov. 
2/ S vytvorením súkromného CVČ od 01.09.2009 občianskym združením DATABO, 
Záhradnícka 7, Fiľakovo. 
3/ S kompenzovaním kúpnej ceny do výšky 350j,- Sk u pozemkov p. č. 3620/13,14 a 16 
a vydaním záväzného stanoviska na realizáciu „Penziónu“ na týchto pozemkoch. 
I/ POVERUJE 
Jozefa Agócsa, primátora mesta Fiľakovo 
Vytvorením 1, resp. 2 tried na MŠ Daxnerova 17 v prípade dostatočného záujmu rodičov 
o umiestnenie detí a spresnenia skutočných počtov detí do 10. 9. 2009. 
 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 16 
Za prijatie: 14 
Proti prijatiu: 1 
Zdržali sa: 1 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
MUDr. Štefan Gladiš                                           Gulyás Imre 
 
Vo Fiľakove dňa 4. septembra  2008 
 Za správnosť: 

 


