
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  7 

zo siedmeho  - mimoriadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom 
období 2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 12. septembra  2011 

_________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  
 

A. SCHVAĽUJE 

1) V zmysle ustanovenia § 11 ods. (4) písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. v znení zmien a doplnkov prijatie investičného úveru na realizáciu týchto 
rozvojových programov a zámerov mesta: 
a) MŠ na Daxnerovej a Štúrovej ulici – rekonštrukcia strešných krytín v celkovej 

výške 35 056,- €, 
b) Rekonštrukcia ul. Jesenského v celkovej výške 111 417,- €, 
c) Povrchová úprava Moyzesovej ul. v celkovej výške 42 600,- €,  
d) Na zaplatenie I. splátky kúpnej ceny za Závodný klub – Dom kultúry vo výške 

20 000 €, 
teda v celkovej výške 220 000,- € (po zaokrúhlení, pretože uvedené rozpočty na 
jednotlivé investičné akcie sú len predbežné).    
Peňažný ústav, ktorý poskytne mestu úver je Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské 
Nivy 1, Bratislava. 

2) Zabezpečenie úveru vo forme vystavenia blankozmenky a podpísania dohody 
o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi mestom Fiľakovo a VÚB, a. s.  
Mlynské Nivy 1, Bratislava. 

3) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné 
prostredie (Prioriná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu, 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, Kód 
výzvy: OPŽP-PO4-11-3) a zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom “ 
Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – mestské 
kompostovisko Fiľakovo“, kde 
- výška celkových výdavkov na projekt činí: 1 377 765,05 EUR, 
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí: 1 377 765,05 EUR, 
- výška spolufinancovania projektu zo strany  mesta ako žiadateľa o NFP 

z celkových oprávnených výdavkov činí: 68 882,75 EUR , 
- spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje.  
 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

 Prítomní: 13 

 Za prijatie: 13 

Proti prijatiu: 0 



Zdržali sa: 0 

          
Prednostka MsÚ:                                                                 Primátor mesta: 

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

 

I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ: 

Róbert Eibner, v.r.                                                              Mgr. Zsuzsanna Szvorák,v.r.      

 Vo Fiľakove dňa 12. septembra  2011 

 
 
 
 
 

 


