
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  5 

zo piateho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 23. júna  2011 

_________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

A. BERIE  NA  VEDOMIE 

 
1) Správu o vyhodnotení ZÚ miestnych komunikácií 2010/2011 
2) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.1 

Organizácia kultúrnych aktivít MsKS v roku 2010. 
3) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.5 Údržba 

zariadení VP, mechanizácie, dopravy v roku 2010. 
4) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2010. 
5) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
6) Udelenie ceny primátora mesta pre Alfonza Moravčíka - za významný prínos v oblasti  

zamestnanosti a hospodárskeho  rozvoja mesta a jeho propagáciu  doma i v zahraničí. 
 

B. SCHVAĽUJE 

1) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2010 s nasledovnými výsledkami: 

• bežné príjmy       5 187 628 € 

• príjmy RO                                                                               56 942 € 

• bežné výdavky      2 759 544 € 

• výdavky RO                                                                      2 390 337 € 

• prebytok bežného rozpočtu                                                    94 689 € 

• kapitálové príjmy                                                                 211 734 € 

• kapitálové výdavky                                                              158 013 € 

• prebytok kapitálového rozpočtu                                             53 721 € 

• Príjmy finančných operácií                                                   334 823 € 

• Výdavky finančných operácií                                                 76 197 € 

• Prebytok z finančného hospodárenia                                    258 626 € 

• Výsledok hospodárenia                                                      +148 410  € 

• Finančné prostriedky vylúčené z prebytku                           292 738 € 

• Prebytok finančných prostriedkov                                       144 328 € 

• Zostatok rozpočtového hospodárenia na rozdelenie za rok 2010 114 298 €      

BEZ  V Ý H R A D. 



2) Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia – vo výške 10 %, t.j.                                    
11 430 €. 

3) Príspevok do sociálneho fondu z výsledku hospodárenia – vo výške 10 %,  t.j.                                    
11 430 €. 

4) Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových a bežných výdavkov rozpočtu v roku 2011  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. 
z.  v objeme        91 438 €. 

5) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo:  výdavky 573 350 € 

              príjmy  578 270 €  

• MsKS mesta Fiľakovo: výdavky 112 400 € 

                                                   príjmy   123 720 € 

• Hradné múzeum vo Fiľakove: výdavky 130 090 € 

                                                 príjmy 131 710 € 

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

• ZŠ s VJM Mládežnícka 7-  842 700 € 

• ZŠ Školská 1 – 546 970 € 

• ZŠ s VJM LM Farská Lúka 64 B – 369 790 € 

• ZŠ Farská Lúka 64 A – 328 290 € 

• ZUŠ Koháryho nám. 8 – 231 860 €. 

7) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2011. 

8) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011. 
9) Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo, ktorý je spracovaný v súlade 

s požiadavkami a ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. 
z. o ochrane pred povodňami a k nemu vydanými vykonávacími predpismi. 

10) Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže 
byť postihnutý povodňou.  

11) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

12) Návrh na udelenie ocenení mesta 
a) Čestné občianstvo mesta Fiľakovo: 
1. Mikuláš Csaba – za úspešnú  pedagogickú a umeleckú činnosť, za osobné zásluhy pri 

budovaní umeleckého  školstva v meste Fiľakovo, za organizáciu a dlhoročné vedenie 
mužského speváckeho zboru. 

2. Juraj Győri – za zásluhy   pri založení múzea vo Fiľakove a záchranu historických 
hodnôt mesta. 

b) Cena Mesta Fiľakovo: 
1. Mgr. art. Jana Bialová 



2. Kerekes Eva – Vica 
3. manželia Mária a László Fehér 
4. Peter Kovács - Garp 

13) Program osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo a XXI. Palóckych dní 
v dňoch 12.-14. augusta 2011. 

14) Navýšenie rozpočtu výdavkov mesta o 4500 € na krytie výdavkov spojených s organizovaním 
osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo a XXI. Palóckych dní v dňoch 12.-
14. augusta 2011. 

15) Plat primátora mesta JUDr. Jaromíra Kaličiaka s účinnosťou od 1. 6. 2011  

a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1946 € 

b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 32,14 %. 

16) Zvýšenie platu zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Belka s účinnosťou od 1. 6. 2011 o  

23,57 %. 

17) Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov: „Odmena nepatrí poslancom, ktorí 
písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.“ 

18) Skrátenie sezóny na hrade Fiľakovo od 15. marca do 15. novembra s účinnosťou od 1. 7. 
2011. 

19) Úpravu cenníka prevádzkových služieb HMF s účinnosťou od 1.7.2011 v predloženom 
variante II. 

20) Vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad – Nógrád s ručením 
obmedzeným ktorého zakladateľom bude Župné mesto Salgótarján so sídlom 
v Salgótarjáne na území Maďarskej republiky a poveruje primátora mesta Fiľakovo JUDr. 
Jaromíra Kaličiaka na podpísanie Dohody o zriadení Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce Novohard – Nógrád s ručením obmedzením. 

21) Celkovú hodnotu vkladov zakladajúcich spoločníkov  v prípade maďarského partnera je 
výška vkladov 50 000 HUF, v prípade slovenského spoločníka tá istá suma vyjadrená 
sumou v eurách (EUR) podľa platného Stredného devízového kurzu Maďarskej národnej 
banky a členský príspevok ktorá bude schválená pri zriadení v prípade maďarských 
samospráv na každého trvalého obyvateľa 1 HUF/obyvateľ, v prípade samospráv zo 
Slovenskej republiky tá istá suma vyjadrená sumou v eurách (EUR) podľa platného 
Stredného devízového kurzu Maďarskej národnej banky.       

22) Zmluvu o družobnej spolupráci medzi mestom Enez (Turecko) a mestom Fiľakovo 
(Slovensko) 

23) Zmenu a doplnok ÚPN mesta Fiľakovo, ktorá spočíva v rozšírení lokality s funkčným 
využitím ZM – zmiešané mestské na časti parcely E KN 1508 na ulici Biskupickej medzi 
veľkým športovým ihriskom a bývalým Štátnym majetkom pre účely individuálnej 
bytovej výstavby za podmienok, že vlastníci si zabezpečia na vlastné náklady Zmenu 
a doplnok ÚPN mesta Fiľakovo, geodetické zameranie konkrétnej parcely a zastavovací 
plán, kde sa lokalizuje aj technická infraštruktúra ku plánovaným stavebným pozemkom.  

24) Prerokovanie návrhu na realizáciu investičného rozvoja mesta a spôsobu financovania 
investičného rozvoja a informácie o možnostiach riešenia ďalšieho využitia Domu kultúry 
– klub Fiľakovo a návrh na jeho odkúpenie do majetku mesta Fiľakovo na septembrovom 
zasadnutí MZ. 
 
 



C. RUŠÍ 
Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo schválený uznesením    č. 13/2000 zo dňa 
28.04.2000.  

1) osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

 Prítomní: 14 

 Za prijatie: 14 

Proti prijatiu: 0 

Zdržali sa: 0 

          

Prednostka MsÚ:                                                                 Primátor mesta: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová ,v.r.                                            JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r.    

 

I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ: 

Jozef Agócs,v.r.                                                                  Erik Kelemen,v.r.         

 Vo Fiľakove dňa 23. júna  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


