
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  24 

zo dvadsiateho štvrtého  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 17. decembra   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu o činnosti MsP za III. štvrťrok 2009. 
2) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta: 

a) Správu o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta na mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania u MsP v I. polroku 2009, 

b) Správu o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu VPS na ostatné služby – na cestnú 
dopravu a miestne komunikácie v I. polroku 2009, 

c) Správu o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu MsKS na rekonštrukciu 
a modernizáciu za rok 2008, 

d) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2009. 
3) Vyúčtovanie výdavkov mesta v súvislosti s organizovaním SDCR vo Fiľakove. 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti  zvýšením celkových výdavkov o 62 404,- 

€ a v príjmovej časti zvýšením celkových príjmov o 199 073,- €. 
2) Pokračovanie v opatreniach na ďalšiu konsolidáciu príjmov a výdavkov rozpočtu 

mesta na rok 2009, vytvoriť rezervu na krytie očakávaného poklesu príjmov v I. 
štvrťroku 2010 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) S účinnosťou od 1. 9. 2009 ponechať v platnosti zníženie príspevkov na originálne 

kompetencie – školstvo a príspevkové organizácie Hradné múzeum Fiľakovo 
a Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo o 5%.  

3) Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na bežný účet mesta na úhradu 
investičných výdavkov vo výške 18.000,- €. 

4) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2010. 

5) Návrh na úpravu VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb, príloha č. 5 – cenníka 

úhrad za poskytnuté služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb 

Nezábudka n.o. Fiľakovo a príloha č. 6- cenník úhrad za poskytovanie stravovania 

v jedálni Nezábudka , n.o. Fiľakovo. 

6) Návrh VZN mesta , ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia (školský 



klub detí, zariadenie školského stavovania, centrum voľného času) na rok 2010. 

7) Návrh na zmenu VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

8) Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu mestskej polície v meste Fiľakovo. 

9) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2010. 
10) Dodatok č. 1 k VZN o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta zo dňa 26.04.2007 v nasledovnom 
rozsahu : 

 
V § 5 sa za bod 3. vkladá nový bod 4., ktorý znie : 
„4. Prevádzkový čas v herniach sa stanovuje v trvaní maximálne 23 hodín denne. 
Podávanie alkoholických nápojov sa stanovuje v herniach v dňoch z piatka na sobotu 
a zo soboty na nedeľu najneskôr do 02.00 hod. v noci, v ostatné dni najneskôr do 
24.00 hod.“ 
Doterajšie body 4. až 8. sa označujú ako body 5. až 9.  

 
V § 7 sa za bod 4. vkladá nový bod 5., ktorý znie : 
„5. Za porušenie tohto nariadenia môže primátor mesta upraviť prevádzkový čas herní 
a to skrátením prevádzkovej doby.   

 
11) Priamy odpredaj časti mestského pozemku parc.č. 1212/3 o výmere  cca. 120 m2 do 

vlastníctva Šimona Ervina, Jánošíkova 1572/35, Fiľakovo za kúpnu cenu 18,00 EUR/m2 za 
účelom vybudovania novej murovanej predajne. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko na predávanom pozemku sa nachádza stavba vo vlastníctve žiadateľa.   

12) Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok parc.č. 1212/4 
v prospech žiadateľky Balázsová Csilla, Kalinčiakova 31, Fiľakovo a to bezodplatne na 
obdobie od 31.12.2009 do 21.03.2013. Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného 
bremena znáša žiadateľka.  

13) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZUŠ Fiľakovo v hodnote 5110,02 EUR 
podľa zoznamu schváleného členmi stálej komisie pri MsÚ. Členovia likvidačnej komisie sú 
povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta v správe ZUŠ, 
Koháryho nám. 8, Fiľakovo do 31. decembra 2009. 

14) Priamy predaj pozemku p. č. 1083 o výmere 173 m2 do vlastníctva Ladislav a Mágyela 
a manželky  Andrey, Námestie Slobody 20, Fiľakovo za kúpnu cenu 5,- €/m2. Jedná sa prípad 
hodný osobitného zreteľa, nakoľko v bezprostrednej blízkosti mestského pozemku sa 
nachádzajú nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov. 

 

C/ ODROČUJE    
Prerokovanie návrhu programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2010-2011 s tým, že do 
schválenia rozpočtu sa bude hospodárenie mesta riadiť podľa rozpočtového provizória. 

D/ MENUJE    
5 člennú komisiu pre obchodnú verejnú súťaž, ktorá bude vyhodnocovať aj cenové ponuky 
v rámci priameho predaja mestského majetku v nasledovnom zložení : 

 

Ing. Tóth Štefan, Cirbus Vladimír, Erik Kelemen, JUDr. Norbert Gecso, Ing. Zoltán Varga. 



 
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:  
Róbert Eibner                                                             Ladislav Zupko  

 
Vo  Fiľakove dňa 17. decembra  2009   
 Za správnosť: 

 
 


