
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

 U Z N E S E N I E   Č.  22 

zo dvadsiateho druhého  -  mimoriadneho -  zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva vo  Fiľakove konaného dňa 6. októbra    2009 

_______________________________________________________________                                 

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ SCHVAĽUJE 
 

1) Odpredaj mestských nehnuteľností stavby s.č. 390 na parc.č. 3703 a pozemkov reg. C 
parc.č.  parc.č. 3701 o výmere 1303 m2 – záhrady, parc.č. 3703 o výmere 1212 m2 – 
zast. plochy a parc.č. 3704 o výmere 556 m2 – záhrady za kúpnu cenu 28 214,83 EUR 
(850.000,- Sk) do podielového spoluvlastníctva kupujúcich: 

  1. Tibora Molnára, nar. 22.11.1980, Farská lúka 48, Fiľakovo v podiele 1/2 a  
  2. Beaty Potocsnej, nar. 22.11.1975, Farská lúka 36, Fiľakovo v podiele 1/2. 
Kúpnu cenu v plnej výške uhradí peňažný ústav priamo na účet predávajúceho mesta 
Fiľakovo č.ú. 8174961/5200 z prostriedkov hypotekárneho úveru poskytnutého kupujúcemu    
( kupujúcim). Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci. 
 

2) Plochu na vylepovanie volebných plagátov  na voľby do VÚC v meste Fiľakovo na 
tieto vývesné miesta: 

− tabuľa nachádzajúca sa na verejnom priestranstve pred budovou Mestského 
kultúrneho   strediska vo Fiľakove na Hlavnej ulici, 

− plocha na oplotení Štadiónu FTC Fiľakovo na Biskupickej ulici,  
− plocha pred s.r.o. Filbyt na Mládežníckej ulici, 
− plocha na oplotení VPS Fiľakovo na Farskej lúke 
Vyhradené plochy budú označené nápisom : „Plocha na vylepovanie volebných 
plagátov – Választási plakátok kifüggesztésére kijelölt felület.“ 

Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo 
vyhradených a určených plôch sa    z a k a z u j e . 
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:  
Klára Farkasová                                                          Agnesa Husztiová  

 
Vo  Fiľakove dňa 6. októbra   2009   
 Za správnosť: 


