
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  29 

z dvadsiateho deviateho  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 16. septembra 2010 

_______________________________________________________________  
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

1) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia odporúčaní  Správy NKÚ SR o výsledku 
kontroly v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a v oblasti údržby a správy 
miestnych komunikácií. 

2) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.4.1, časť 
príjmy z prenájmu v roku 2009. 

3) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 13.4 
manažment a ekonomické zložky VPS v roku 2009. 

4) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou dňa 
11.5.2010 (MŠ Štúrova ul. l). 

5) Správa  MsP  o  činnosti  za obdobie II.  štvrťroka  2010. 
6) Správa o preventívnej protipožiarnej kontrolnej činnosti mesta. 
7) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov k 31.08.2010. 
8) Udelenie ceny primátora mesta laureátke Irén Danyi za jej viac desaťročí trvajúce 

aktívne pôsobenie v oblasti kultúrneho života v meste, účasť pri zakladaní divadla 
Zsákszínház a za prácu v Csemadoku. 
 

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

k 30.06.2010 : 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. 

2) Návrh na doplnenie VZN Mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb, s spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby - prílohu č. 4 k VZN.  

3) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove. 
4) Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady 

a komisií MZ) a ostatných členov komisií MZ. 
5) Štatút mesta Fiľakovo. 
6)  Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe vykonania miestneho referenda. 
7) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o používaní erbu mesta, stanovení 

poplatku za jeho používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne 
používanie. 

8) Odpredaj časti mestského pozemku reg. C parc.č. 3546/136 o výmere cca. 2400 m2 podľa 
nového GP do vlastníctva Róberta Katonu, Kalajová 2029/4A, Fiľakovo za účelom 
premiestnenia a prevádzkovania píly za kúpnu cenu 7,03 EUR/m2 so zriadením 



predkupného práva v prospech mesta. Všetky náklady súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

9) Odpredaj parc.č. 886/2 o výmere 26 m2 (LV 2272 k.ú. Fiľakovo) do vlastníctva Ľuboslava 
Salaja, Kukučínova 11, Fiľakovo za kúpnu cenu 130,00 EUR. Všetky náklady súvisiace 
s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

10) Predĺženie sezóny na hrade z obdobia od. 15. III. do 15. XI na obdobie od 1. I. do 31. 
XII s účinnosťou od 1. októbra 2010 a to v týždennom rozsahu pondelok-piatok 
denne od 8,00 do 16,00. 

11) Vstup mesta Fiľakovo , IČO 00316075, so sídlom Radničná 25, 98601 Fiľakovo, 
podľa §11, ods. 4, písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení do záujmového združenia právnických osôb s názvom „Klaster pohraničných 
hradov“ so sídlom združenia: Podhradská 14, 98601 Fiľakovo. 

12) Zmenu právnej formy a organizačnej štruktúry Združenia Palócka cesta (Palóc Út 
Egyesület) a podporuje vznik klastra s názvom „Palóc Út Klaszter“ (Klaster Palócka 
cesta). 

13) Uskutočnenie výberového konania na projektanta v rámci akcie „Revitalizácia 
a stavebná obnova námestí a parkovacích plôch na hlavnej urbanistickej osi 
historického jadra mesta Fiľakovo“, t.j. námestia pred Gymnáziom a pred budovou 
MsÚ a prijatie garancie na úhradu záväzkov voči úspešnému uchádzačovi 
v kalendárnom roku 2011. 

14) Udelenie ocenení v zmysle článku 37 a 38 Štatútu mesta nasledovným laureátom: 
a) Ocenenie „Čestný občan mesta Fiľakovo“ v zmysle článku 37 Štatútu mesta 

RNDr. Jozefovi Klindovi – za dlhoročnú pomoc a ochranu záujmov mesta na 
úseku ochrany a tvorby životného prostredia. 

b) Ocenenie „Cenu mesta“ v zmysle článku 38 Štatútu mesta 
ba) Jednote dôchodcov Fiľakovo za aktívne pôsobenie v oblasti kultúrno-
spoločenského života seniorov mesta a z príležitosti 15. výročia založenia Jednoty 
dôchodcov Slovenska. 
bb) Banya klubu Fiľakovo za aktívnu a príkladnú reprezentáciu a propagáciu 
mesta na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných na území mesta, 
ako aj na rôznych podujatiach mimo územia mesta a v zahraničí. 
bc) Pro Cultura – mužský spevácky zbor, za aktívnu činnosť v kultúre 
z príležitosti 90. výročia založenia zboru. 
bd) Jánosovi Kálosimu – za jeho dlhoročnú pedagogickú činnosť a aktivity 
v oblasti kultúrneho života v meste. 

C/ RUŠÍ 

Mestskú školskú radu dňom skončenia jej funkčného obdobia, t.j. 12.12.2010. 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

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

      
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila  Svoreňová Jozef A g ó c s 
 
I. overovateľ: II. overovateľ:  
Ing. Róbert Belko                                                       Ing. Štefan Tóth          



 
Vo  Fiľakove dňa  17. septembra  2010   
  
Za správnosť: 
Svoreňová,v.r. 

 

 


