
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  16 

zo šestnásteho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 6. novembra   2008 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

7) Správu o výsledkoch plnenia úloh na úseku rozvojových programov mesta,– stav 
k 30.09.2008 doplnený aktuálnym stavom ku dňu predkladania správy. 

8) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej správy 
predkladanej MZ v roku 2007. 

9) Správu o stave pohľadávok mesta – stav k 30. 9. 2008. 
10) Správu o činnosti Mestského úradu vo Fiľakove od 1. 10.2007 do 30.9.2008. 
11) Správu o vyhodnotení námetov podaných komisiami MZ. 
12) 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 Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 
64B vo Fiľakove. 

13) Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 
hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predložené: 
- riaditeľom ZŠ Školská 1 Fiľakovo, 
- riaditeľom ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B. 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo: 

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

b) Základná škola, Školská 1, Fiľakovo, 
c) Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo, 
d) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry 

Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo, 
e) Materská škola – Óvoda , Štúrova 1, Fiľakovo, 
f) Materská škola – Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, 
g) Centrum voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Farská Lúka 64A, 

Fiľakovo, 
h) Základná umelecká škola, Koháryho námestie č. 8, Fiľakovo. 
2) Zmenu VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám, ktoré 

majú sídlo na území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby, alebo na 



 
 

 
 

všeobecne prospešné  alebo verejnoprospešné účely, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám, ktoré majú sídlo na 
území mesta a vykonávajú všeobecne prospešné služby, alebo na všeobecne 
prospešné alebo verejnoprospešné účely. 

3) Rozpočtové pravidlá mesta Fiľakovo. 

4) Úpravu Smernice, ktorou sa určuje postup mesta Fiľakovo a ním zriadených 
organizácií a útvarov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 
s nízkou hodnotou. 

5) Prílohu k VZN mesta na vykonanie niektorých ustanovení zákona NR SR o sociálnej 
pomoci č. 195/1998 Z.z. – Určenie výšky úhrad za nevyhnutné životné úkony, 
nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským 
prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby mestom Fiľakovo. 

6) Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl 
a školských zriadení. 

7) Zmena a doplnenie čl. IV ods. 3 VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo s účinnosťou od 1.12.2008. 

8) VZN mesta Fiľakovo o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

9) Odpredaj časti mestskej nehnuteľnosti parc.č. 1233/1 o výmere 3x21 m2 do vlastníctva Jozefa 
Tankinu ( Parková 7, Fiľakovo), Štefana Tankinu ( 1. mája 6a, Fiľakovo) a Evy Dóšovej 
(Štúrova 744/10, Fiľakovo) za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 za účelom vybudovania 3 ks garáží 
v prípade doloženia súhlasu vlastníkov bytov v bytových domoch na parc. č. 1233/2 a 1234.  

10) Odpredaj stavby bývalej „Rozvodne plynu „ na parc.č. 1136 s okolitým pozemkom v rozsahu 
novovyhotoveného GP (maximálne do 130 m2)do vlastníctva Anny Kainráthovej, Čs. armády 
45, Fiľakovo za účelom vybudovania zubnotechnického laboratória za kúpnu cenu stavby 
podľa znaleckého posudku a so zriadením vecného bremena na zachovanie funkcie 
prevádzky na 20 rokov  s tým, že na decembrovom zasadnutí MZ žiadateľka predloží 
architektonický návrh stavby. 

11) Odpredaj parc.č. 3620/20 o výmere 11 m2 za kúpnu cenu 50,- Sk/m2 a parc.č. 3620/19 
o výmere 109 m2 za kúpnu cenu 20,- Sk/m2 do vlastníctva PaedDr. Jána Petrusa, Severná 15, 
Banská Bystrica s tým, že kupujúci je povinní previesť stavebnú úpravu dotknutej plochy 
pred vinným domom bez oplotenia. 

12) Vyradenie neupotrebiteľného majetku – kuchynského riadu v celkovej hodnote 8.711,75 Sk 
z inventára ŠJ pri MŠ Daxnerova 15, Fiľakovo. Členovia likvidačnej komisie sú povinní 
predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta v správe ŠJ pri MŠ Daxnerova 
15, Fiľakovo do 30. novembra 2008.  

13) Vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku (HM – účet 022 4) v hodnote 6.300,- Sk, 
drobného dlhodobého hmotného majetku (DDHM – účet 028) v hodnote 67.735,60 Sk, 
ostatného dlhodobého hmotného majetku (ODHM – účet 029) v hodnote 14.463,90 Sk, 
drobného hmotného majetku (DHM - účet 112 10) z inventára MŠ – Óvoda, Štúrova 1, 
Fiľakovo a el. kotol v hodnote 7.457,- Sk z inventára ŠJ pri MŠ Štúrova, Fiľakovo.. Členovia 
likvidačnej komisie sú povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta 
v správe MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo  a ŠJ pri MŠ Štúrova 1, Fiľakovo do 30. 
novembra 2008.  

14) Odpredaj zostávajúceho oceľového skeletu (bývalá 28 b.j. na Bottovej ulici, p. č. 2251/2) 
v celku za kúpnu cenu 50.000,- Sk z dôvodu nekompletnosti  konštrukcie. 



 
 

 
 

15) S účinnosťou od 1. januára 2009 zmenu v Organizačnej štruktúre Mestského úradu vo 
Fiľakove – navýšenie úväzku na oddelení stavebného poriadku Spoločného obecného úradu 
vo Fiľakove o 0,4 úväzku. 

16) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára MsKS – múzea Fiľakovo v hodnote 
2.714,60 Sk. 

C/  N E S C H V A Ľ U J E    
1) Odpredaj parc.č. 3230/6 o výmere 560 m2 do vlastníctva Michala Goliana, Odborárska 18, 

Fiľakovo za účelom založenia záhrady k rodinnému domu.  
2) Odpredaj budovy súp.č. 765 s pozemkom do vlastníctva FEKON s.r.o., Lučenec.  
3) Podpis zmluvy s OTP Bankou Slovensko – pobočka Fiľakovo o Vernostnom komunitnom 

projekte mesta Fiľakovo. 

D/  DELEGUJE 

 
Za člena rady školy pri MŠ – Óvoda , Daxnerova 15 Fiľakovo poslanca Ladislava 
Kerekesa. 
 
E/ UKLADÁ 
 

1) PhDr. Petrovi Fehérovi – odbornému zamestnancovi školského úradu 
Vypracovať úplné znenie VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách. 

2) Mgr. Ľudmile Svoreňovej – prednostke MsÚ 
Vypracovať úplné znenie VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám, ktoré majú sídlo a území mesta a vykonávajú všeobecne 
prospešné služby, alebo na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely. 

 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 18 
Za prijatie: 18 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
Zsuzsanna Szvorák                                              Ing. Róbert Belko 
 
Vo Fiľakove dňa 6. novembra 2008  2008 
 Za správnosť: 

 
 

 

 

 

 


