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U Z N E S E N I E   Č.  8 

zo ôsmeho  - riadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 22. septembra  2011 

_________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. BERIE NA VEDOMIE 
 

1) Správu o činnosti MsP za obdobie II. štvrťroka 2011. 
2) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov k 31.08.2011. 
3)      Správu HK o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta v oblasti aktivity 

8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15, 98601 Fiľakovo v roku 2010. 
4) Správu HK o preverení dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania. 
5) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 

10.4.3, časť kapitálové výdavky v roku 2010. 
6) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 1.7 

Manažment investícií za rok 2010. 
7) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa bodu 4. 
zápisnice o prerokovaní správy o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta 
v oblasti aktivity 1.7 Manažment investícií za rok 2010. 

8) Informáciu o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami 
určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov 
vykonanej NKÚ a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. 

9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
10) Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe programového 

rozpočtu mesta na roky 2011-2013 k 30.06.2011. 
 
 

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

PO k 30.06.2011 : 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) Priamy predaj časti mestského pozemku reg. C parc.č. 2943/6 zastavané plochy 
a nádvoria (LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo) o výmere cca. 110 m2 (presná výmera bude 
určená geometrickým plánom) v bezprostrednej blízkosti prevádzky „BUNKY“ 
(pohostinstvo a predajňa zmrzlín) na Farskej lúke vo Fiľakove do vlastníctva Ing. 
Július Szabóa, Železničná 1195/1, Fiľakovo za kúpnu cenu podľa znaleckého 
posudku za účelom vybudovania terasy a rozšírenia jestvujúcej prevádzky 
s podmienkou, že v prípade rušenia nočného pokoja obyvateľov okolitých bytov 
prevádzkovaním novej terasy, mesto vydá okamžite príkaz na jej zatvorenie.  
Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 



3) Zmenu Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Fiľakovo o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo 

4) Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad – Nógrád 
s ručením obmedzeným, v ktorom Mesto Fiľakovo bude zakladajúcim 
spoločníkom,  

5) Návrh Dohovoru a Stanov Zoskupenia so zvláštnym zreteľom na financovanie 
Zoskupenia 

6) Plné rozhodovacie právomoci primátora Mesta Fiľakovo vo veciach týkajúcich sa 
Zoskupenia. 

C.  POVERUJE 
 
primátora mesta na podpísanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu Zoskupenia. 
 

D. ODROČUJE 
 
Prerokovanie žiadosti o vyradenie neupotrebiteľného majetku na  ZŠ s VJM L. 
Mocsáryho, Farská Lúka 64 B  Fiľakovo a ZŠ Školská 1 na najbližšie zasadnutie MsZ 
z dôvodu chýbajúceho stanoviska komisie na posúdenie opodstatnenosti vyradenia 
tohto majetku. 
 

E. RUŠÍ 
 

           Uznesenie č. 5 bodB/20) zo dňa 23.06.2011. 
 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania. 
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: 

Bc. František Mojzeš, v.r.                                                   Vladimír Cirbus, v. r.     

 

Vo Fiľakove dňa 22. septembra  2011 

 


