
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

 

U Z N E S E N I E   Č.  28 

z dvadsiateho ôsmeho  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 24. júna 2010 

_______________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu audítora k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2009. 
2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k plneniu programového rozpočtu 

a k záverečnému účtu mesta k 31.12.2009. 
3) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3, 
časť poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v roku 2009. 

4) Správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou  
v CVČ Iuvenes. 

5) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2009. 

6) Správu HK o vykonanej kontrole inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti 
na MsÚ za rok 2009. 

7) 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 za rok 2009 v Materskej škole na Štúrovej ulici 
č. 1. 

8) Výročnú správu o činnosti a hospodárení n.o. Nezábudka Fiľakovo za rok 2009 
vypracovanú v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 

 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2009 s nasledovnými výsledkami: 

• bežné príjmy       5 163 770,02 € 

• príjmy RO                                                                                       67 816,53 € 

• bežné výdavky       2 548 494,81 € 

• výdavky RO                                                                              2 387 270,83 € 

• prebytok bežného rozpočtu                                                                 295 820,91 € 

• kapitálové príjmy                                                                                  49 142,11 € 

• kapitálové výdavky                                                                              211 896,70 € 



• schodok kapitálového rozpočtu                                                          -162 754,59 € 

• Príjmy finančných operácií                                            194 449,94 € 

• Výdavky finančných operácií                                          75 040,20 € 

• Prebytok z finančného hospodárenia                           +119 408,74 € 

• Výsledok hospodárenia                                                +133 066,32  € 

• Finančné prostriedky vylúčené z prebytku                     -69 543,53 € 

• Prebytok finančných prostriedkov                                  +63 522,79 € 

• Zostatok rozpočtového hospodárenia na rozdelenie za rok 2009 182 931,53 €      

BEZ  V Ý H R A D. 

2) Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia– minimálne 10 %, t.j.                                    
18 293,15 €. 

3) Príspevok do sociálneho fondu z výsledku hospodárenia – vo výške 10 %,  t.j.                                    
18 293,15 €. 

4) Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových a bežných výdavkov rozpočtu v roku 2010  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. 
z.  v objeme        146 345,23 €. 

5) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo:  výdavky 571 120 € 

              príjmy  571 950 €  

• MsKS mesta Fiľakovo: výdavky 110 676,86 € 

                                                   príjmy   111 192,27 € 

• Hradné múzeum vo Fiľakove: výdavky 110 862 € 

                                                 príjmy 119 335 € 

6) Plnenie rozpočtu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
nasledovne: 

• ZŠ s VJM Mládežnícka 7-  847 866 € 

• ZŠ Školská 1 – 555 935 € 

• ZŠ s VJM LM Farská Lúka 64 B – 368 874 € 

• ZŠ Farská Lúka 64 A – 364 753 € 

• ZUŠ Koháryho nám. 8 - 236 209 €. 

7) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na II. polrok 2010. 

8) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo. 

9) Návrh zmeny VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe úhrad za sociálne 
služby. 

10) Návrh VZN o podmienkach držania psov. 

11) Návrh VZN o ochrane nefajčiarov. 



12) Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 

13) Návrh na zmenu VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

14) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti  znížením  celkových výdavkov o 174 460,- €  
s použitím rozpočtovej rezervy vo výške 58 540,- € a v príjmovej časti znížením  
celkových príjmov o 233 000,- €. 

15) Pokračovať v opatreniach na ďalšiu na konsolidáciu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta 
na rok 2010 a to hospodárnym a účelným vynakladaním finančných prostriedkov na 
materiálové výdavky na všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
(energie, materiál, služby, kontrolovať objednávky, šetriť materiálom, energiami). 

16) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2010. 

17) Odpredaj časti mestského pozemku reg. C parc.č. 3472/37 o rozlohe 8,0m x 5,3m podľa 
nového GP do vlastníctva Jozefa Sáfránya, L.N. Tolstého 12, Fiľakovo za účelom 
vybudovania dvojgaráže za kúpnu cenu 4,93 EUR/m2 so zriadením predkupného práva 
v prospech mesta. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

18) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E parc.č. 627/1 o rozlohe 8,0m x 7,0m podľa 
nového GP do podielového spoluvlastníctva Marcela Mojzeša a Mariána Mojzeša, obaja 
bytom J.Kráľa 1a, Fiľakovo v rovnakých podieloch 1/2 a 1/2 za účelom výstavby 
dvojgaráže za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 so zriadením predkupného práva v prospech 
mesta. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znášajú kupujúci. 

19) Odpredaj pozemkov reg. C parc.č. 1880/1, 1882/1 a 1883/1 v celkovej výmere 2606 m2 
do podielového spoluvlastníctva Molnára Otta a Viktórie Privacsekovej, obaja bytom 
Poľná 7, Biskupice v rovnakých podieloch 1/2 a 1/2 za účelom výstavby garáže 
s prístreškom a prevádzkovej budovy pneuservisu za kúpnu cenu 2,70 EUR/m2 so 
zriadením predkupného práva v prospech mesta. Všetky náklady súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti znášajú kupujúci. 

20) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára  

a) CVČ IUVENES Fiľakovo v hodnote 2.462,19 EUR. 

b) ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho Fiľakovo v celkovej hodnote 7.515,27 EUR, z toho 
učebnice v hodnote 2.606,20 EUR a neupotrebiteľný majetok z kabinetu Bio-Ch, skladu 
a kabinetu jazykov v hodnote 4.909,07 EUR 

c) ZŠ s VJM, Mládežnícka 7 v celkovej hodnote 12.480,55 EUR, z toho 
DHIM+HIM+DHM v hodnote 9.162,37 EUR a učebnice v hodnote 3.318,18 EUR 
a súhlasí s preradením majetku z inventára školy do materiálových zásob v celkovej 
hodnote           36.544,90 EUR ( predmety v hodnote do 33,19 EUR), z toho DHIM + HIM 
+ DHM v hodnote 33.031,11 Eur a majetok evidovaný v Školskej jedálni ZŠ v hodnote 
3.513,79 EUR. 

21) Pre volebné obdobie samosprávnych orgánov mesta Fiľakovo 2010-2014 podľa § 11 ods. 
3, písm. g) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení - 15 poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

22) Pre voľby do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo v roku 2010 rozdelenie 
mesta do 3 volebných obvodov nasledovne: 
 I. volebný obvod          -   volí sa 5 poslancov, 
 II. volebný obvod         -   volí sa 5 poslancov, 
III. volebný obvod       -   volí sa 5 poslancov. 



23) Rozsah  výkonu funkcie  - úväzku primátora mesta na volebné obdobie 2010-2014 podľa 
§ 11, ods. 4, písm. i) na 100 %. 

24) Žiadosť n.o. Nezábudka, Fiľakovo o použitie príspevku mesta vo výške 12 501,20 € na 
úhradu časti straty rozpočtového hospodárenia z roku 2009. 

25) Rozpočtový harmonogram prípravy návrhu rozpočtu mesta na roky 2011-2013. 

26) Spolufinancovanie úspešného projektu „Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej 
práce v meste Fiľakovo“(Celkový rozpočet oprávnených výdavkov projektu je 104 842,00 
€) vo výške 5%  oprávnených výdavkov projektu t.j. 5 242,10 € a neoprávnené výdavky 
projektu vo výške 32 662,08 € v období rokov 2010-2012 v prípade priaznivého vývoja 
príjmovej časti rozpočtu. 

27) Navýšenie príspevku z prijatého preklenovacieho úveru pre príspevkovú organizáciu 
Hradné múzeum vo Fiľakove na realizáciu a spolufinancovanie týchto projektov: 

a) Medzinárodný rozvoj – budovanie siete Kultúrna trať Po ceste severných hradov vo 
výške 12 607,68 €, 

b) Naša spoločná minulosť – historický prehľad vo výške 7 084,51 € 

28) Zriadenie vecného bremena na všetky prípojky stavby supermarketu Tesco za 
nasledovných podmienok: 

- vecné bremeno zriaďujeme za symbolickú odplatu vo výške 1,- €, 

- rekonštruovaná miestna komunikácia v hodnote 80 tis. € na Biskupickej 
ulici smerom ku bývalému kúpalisku bude odovzdaná mestu 
bezodplatným prevodom, náklady spojené so zriadením vecných 
bremien (vypracovanie GP a poplatky) budú hradené spoločnosťou 
ARDIS, a.s. 

C/  MENUJE 
 

1) 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 pri Materskej škole - Óvoda, Štúrova 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 Helenu Kecskemétiovú do funkcie riaditeľky 
Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo na päťročné funkčné obdobie, ktoré začalo 
plynúť od 25.05.2010. 

2) 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 pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, 
Mládežnícka 7, 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. Agnesu Janušekovú do funkcie riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským  – Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek na päťročné funkčné 
obdobie, ktoré začne plynúť od 01.07.2010. 

 
D/ UKLADÁ 
 
Odbornému zamestnancovi Školského úradu vo Fiľakove vypracovať úplné znenie VZN 
mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 



 
F/ NESCHVAĽUJE 

Žiadosť s.r.o. FV energy Banská Bystrica a Green energy Slovakia Bratislava zmenu 
funkčného využitia územia v extraviláne mesta Fiľakovo, lokalita Egreš na pozemkoch p. 
č. KN –E 547/4, 547/5, 548/6, 548/7, 548/8, 548/11 a 548/13 pre s.r.o. FV energy Banská 
Bystrica a na pozemkoch p.č. KN – E 723/19 a 723/20 pre Green energy Slovakia na 
výstavbu solárneho parku (fotovoltaickej elektrárne).  

 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené 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                                                 Ing. Štefan Tóth          

 
Vo  Fiľakove dňa  24. júna  2010   
 


