
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

 U Z N E S E N I E   Č.  21 

zo dvadsiateho prvého  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 3. septembra   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie II. štvrťroka 2009. 

2) Správy hlavného kontrolóra 

- o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a Smernice mesta o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb s nízkou 
hodnotou na ZUŠ za rok 2008, 

- o vykonanej previerke možnosti úhrady prepravného za autobusy v správe VPS 
pre „kultúrne spoločnosti“ vo výške vnútropodnikových nákladov, 

- o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov na 
rekonštrukcie a modernizácie za rok 2008. 

3) Správu kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou – kontrola čerpania rozpočtu na športové a prevádzkové služby na 
VPS v roku 2008. 

4) Informáciu o organizovaní Svetového dňa cestovného ruchu vo Fiľakove v dňoch 25. 
– 27. septembra 2009. 

5) Udelenie ceny primátora mesta Fiľakovo týmto laureátom: 

a) PhDr. István Mázik – vedúci a herec divadla Zsákszínház, 

b) László Gulyás – herec divadla Zsákszínház, 

c) Mgr. Monika Tóthová – herečka divadla Zsákszínház, 

d) Andrea Bódi – herečka divadla Zsákszínház, 

e) Mgr. art. András Nagy – herec divadla Zsákszínház, 

f) Marian Kováč – víťaz súťaže Klenot ulice v kategórii kvetinová a okrasná záhrada 
rodinného domu , 

g) Mária Hroncová – víťazka súťaže Klenot ulice v kategórii balkón a okno obytného 
domu, 

h) Aladár Vitéz a Šarolta Bogdáňová – víťazi súťaže Klenot ulice v kategórii 
kvetinová a okrasná záhrada obytného domu, 

i) Marta Libiaková – víťazka súťaže Klenot ulice v kategórii balkón a okno 
rodinného domu. 



B/ SCHVAĽUJE 
1) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta a o plnení rozpočtov 

PO: MsKS Fiľakovo, Hradné múzeum Fiľakovo, VPS Fiľakovo, RO: ZŠ s VJM 
Mládežnícka 7, Fiľakovo, ZŠ Školská 1, Fiľakovo, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho 
Farská Lúka 64 B, ZŠ Farská Lúka 64A, ZUŠ Fiľakovo a n.o. Nezábudka Fiľakovo. 

2) Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov vyplývajúce z predloženej polročnej 
monitorovacej správy takto: 

a) aktivita 3.5 – Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – Zahrnúť do rozpočtu 
výdavky na realizáciu volieb v roku 2009 podľa výšky transferu poskytnutého 
ObÚ Lučenec. 

b) aktivita 8.1.1 – 8.1.2 – MŠ Štúrova a Daxnerova – Navýšiť rozpočet o prostriedky 
poskytnuté KŠÚ na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

c) aktivita 8.5 – Záujmové vzdelávanie – CVČ – Navýšiť rozpočet o prostriedky 
získané z príjmov za krúžkové poplatky. 

d) aktivita 11.1 Menšie obecné služby – Navýšiť – aktualizovať rozpočet o objem 
finančných prostriedkov schválený v dohode uzavretej UPSVaR Lučenec o 13.200 
€. 

e) aktivita 13.1 – Mestský úrad – Upraviť rozpočet MsÚ na položke tovary a služby 
o sumu 36.114,98 €. 

3) Harmonogram prípravy Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta 
Fiľakovo. 

4) Zmluvu o Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Fiľakove a jej dodatok č. 1. 

5) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

6) Odpredaj mestského pozemku parc.č. KN-C  2659/2 o výmere  22 m2 na výstavbu garáže do 
vlastníctva Adama Baloga a manž. Moniky Balogovej, Fiľakovo, Hviezdoslavova 20/b za 
kúpnu cenu 5,00 EUR/m2  s predkupným právom mesta.  

 
7) Odpredaj mestského pozemku parc.č. KN-C  3857/6 o výmere  175 m2 do vlastníctva Adama 

Baloga a manž. Moniky Balogovej, Fiľakovo, Hviezdoslavova 20/b za kúpnu cenu 5,00 
EUR/m2. 

 
8) Odpredaj mestského pozemku parc.č. KN-C  996/2 o výmere  119 m2 do vlastníctva Františka 

Nagya a manž. Kataríny, Čs. armády 60, Fiľakovo za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2. 

 
9) Odpredaj časť mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere  cca. 20 m2 do vlastníctva ARON 

spol. s r.o., Poľná 5, Biskupice  za kúpnu cenu 18,00 EUR/m2 za účelom vybudovania vstupu 
do novozriadenej budovy „Kozmetika a obchod“. 

 
10) Odpredaj časti mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere  cca. 120 m2 do vlastníctva 

ARON spol. s r.o., Poľná 5, Biskupice  za kúpnu cenu 18,00 EUR/m2 za účelom vybudovania 
novej murovanej predajne. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy so žiadateľom na prevod 
pozemku je nadobudnutie vlastníctva ARON s.r.o. k drevenej stavbe s podmienkou, že kúpna 
zmluva s mestom bude uzavretá do 31. 12. 2009. 
 



11) Odpredaj časti mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere  cca. 105 m2 do vlastníctva 
Ladislava Kovácsa a manž. Gabriely, SNP 5, Fiľakovo za kúpnu cenu 18,00 EUR/m2.  

 
12) Odpredaj časti mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere  cca. 15 m2 do vlastníctva 

Vojtecha Balázsa a manž. Csilly, J. Kalinčiaka 31, Fiľakovo za kúpnu cenu 18,00 EUR/m2.  

 
13) Aby žiadosť o odpredaj časti mestského pozemku parc.č. 2483/1 o výmere  cca. 20 m2 do 

vlastníctva Janky Urbančokovej, Úzka 430/3, Fiľakovo bola odročená a vyzvať ďalších 
vlastníkov v lokalite na odkúpenie mestského pozemku v šírke 2 m.   
 

14) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti znížením kapitálových výdavkov o -
94 211 € v programe 7.2 Výstavba MK a v príjmovej časti na položke – daň z príjmov 
fyz. osôb o -152 528 € a na položke transferov na prenesené kompetencie – navýšenie 
o +107 779 €. 
 

15) Opatrenia na konsolidáciu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2009 
nasledovne: 

a) Hospodárne a účelne vynakladať finančné prostriedky na materiálové výdavky na 
všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (energie, materiál, služby, 
kontrolovať objednávky, šetriť materiálom, energiami), 
Zodpovední: všetci riaditelia PO, RO, n.o., prednostka MsÚ, náčelník MsP 
Termín: priebežne 
 
b) Do úplnej konsolidácie príjmov a výdavkov mesta znížiť príspevky pre PO a RO 

o 5%. Po konsolidácii príjmov a naplnení príjmovej časti rozpočtu bude tento výpadok 
kompenzovaný. 

Zodpovedná: prednostka MsÚ 
Termín: ihneď až do úplnej konsolidácie príjmov a výdavkov 
 
c) Prehodnotiť príjmovú časť rozpočtu mesta, ako aj príjmy RO , PO a n.o. a výpadok 

v podielových daniach pokryť vlastnými príjmami do rozpočtu. 
Zodpovední: všetci riaditelia PO, RO, n.o., prednostka MsÚ, náčelník MsP 
Termín: priebežne 
 
16) Vyčleniť v rámci rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 5 000 € na 

financovanie výdavkov spojených s organizáciou Svetového dňa cestovného ruchu vo 
Fiľakove v dňoch 25.- 27. septembra 2009. 
 

17) Ponechanie pôvodného názvu pre letné kultúrne slávnosti mesta „Palócke dni“. 
 
 

C/ VYHLASUJE  

Výzvu pre širokú verejnosť na spracovanie Komunitného plánu rozvoja sociálnych 
služieb mesta Fiľakovo. 
 
 

 
 
 



D/ MENUJE 
1) Mgr. Ľudmilu Svoreňovú, prednostku MsÚ za vedúcu pracovnej skupiny 

a gestora spracovania KPSS mesta Fiľakovo a zároveň ju poveruje vytvorením 
pracovnej skupiny na spracovanie KPSS mesta Fiľakovo. 

2) Kláru Farkasovú, Róberta Eibnera, MUDr. Štefana Gladiša a Jozefa Tankinu, 
poslancov MZ a členov komisie sociálnych vecí a zdravotníctva do pracovnej 
skupiny na prípravu KPSS mesta Fiľakovo. 

E/ UDEĽUJE 
Cenu mesta Fiľakovo pre OZ Zsákszínház za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu mesta 
doma a v zahraničí z príležitosti 30. výročia vzniku súboru. 
 
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:  
Vladimír Cirbus                                                          Erik Kelemen  

 
Vo  Fiľakove dňa 3. septembra  2009   
 Za správnosť: 

 
 


