
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

 U Z N E S E N I E   Č.  20 

zo dvadsiateho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 25. júna   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu o činnosti mesta Fiľakovo v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 
2008. 

2) Prehľad o podaných žiadostiach o grant k 1. 6. 2009. 
3) Správu o činnosti NTIC. 
4) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2008. 
5) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta: 

a) Správu o vykonanej previerke možnosti uplatnenia úľav z miestnych daní 
a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 
občanov. 

b) Správu o vykonanej kontrole plnenia plánu mesta na zavedenie eura – časť za rok 
2009. 

c) Správu o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkov rozpočtu MsKS na 
bežné výdavky za energiu, vodu a komunikácie za rok 2008. 

d) Správu o vykonanej previerke možnosti vytvorenia nechráneného prechodu pre 
chodcov od ulice Jána Bottu na ulicu Tehelnú. 

e) Správu o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu VPS na športové prevádzkové 
služby v roku 2008. 

f) Správu MsKS o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených hlavným 
kontrolórom mesta. 

g) Správu HMF a primátora mesta o splnení opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených hlavným kontrolórom. 

6) Výročnú správu o činnosti a hospodárení n.o. Nezábudka Fiľakovo za rok 2008 
vypracovanú v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

7) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ od posledného zasadnutia MZ dňa 30. 
4. 2009. 

8) B/ SCHVAĽUJE 

1) Plány práce orgánov mesta II. polrok 2009. 

2) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2009. 

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, ktorého nedeliteľnou súčasťou sú 
prílohy č. 1 – 5 parafované podpisom primátora mesta a s úpravami textu podľa 
návrhu prednostky MsÚ. 

 



4)  Doplnenie uznesenia č. 16/B/13 zo dňa 6.11.2008 v časti  vyčíslenia hodnoty 
neupotrebiteľného majetku - drobného hmotného majetku (DHM – účet 112 10) o 
hodnotu 42.017,70 Sk z inventára MŠ – Óvoda  Štúrova 1, Fiľakovo. 

 
5) Prevádzkovanie terasy pri budove Centrál vo Fiľakove na ul. Trhovej pred 

pohostinstvom KOFA – Szőke Miroslav do 30. septembra 2009. Daň za užívanie 
verejného priestranstva bude určená v zmysle VZN o miestnych daniach, za 
vybudovanie terasy bez povolenia Mesto uloží prevádzkovateľovi pokutu v zmysle 
stavebného zákona. 

 
6) Mimoriadnu odmenu pre prednostku MsÚ Mgr. Ľudmilu Svoreňovú vo výške 300 

€ za výkon funkcie prednostky Spoločného obecného úradu so sídlom vo 
Fiľakove. 

 
7) Úpravu základného platu zástupcu primátora mesta Fiľakovo Ing. Štefana 

Estergomiho zo 70 % základného platu primátora mesta na 80 % základného platu 
primátora mesta s účinnosťou od 1. 7. 2009. 

C/ VYMENÚVA 
v zmysle §11 ods.4 písm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na návrh primátora mesta  a v zmysle predchádzajúceho návrhu 
rady školy: 
a)  pri Základnej škole, Školská 1, 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 Mgr. Ľubomíra Lempochnera do funkcie riaditeľa 
Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo na päťročné funkčné obdobie, ktoré začne 
plynúť od 01.07.2009. 

b) pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – 
Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo 
Fülek podaného podľa ustanovenia §3 ods.2 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov Mgr. 
Štefana Šimka do funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek na päťročné funkčné obdobie, 
ktoré začne plynúť od 01.07.2009. 

D/ RUŠÍ 
Uznesenie MZ č. 16/B/10)  zo dňa 6.11.2008. 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 15 
Za prijatie: 14 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 1 

      
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 
 
I. overovateľ: II. overovateľ:  
MUDr. Štefan Gladiš                                                 Zoltán Parti  

 
Vo  Fiľakove dňa 25. júna 2009   
 Za správnosť: 


