
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  12 

z dvanásteho  - riadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 
2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 5. marca 2012 

_________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu  o  činnosti  MsP  za  obdobie IV.  štvrťroka  2011. 
2) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
3) Správu k Zmene a doplnku č.4 Územného plánu mesta Fiľakovo. 
4) Správu k Zmene a doplnku č.5 Územného plánu mesta Fiľakovo. 
5) Výsledky inventarizácie majetku mesta ku 31.12.2011. 
6) Správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2011. 
7) Správu HK o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2011. 
8) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 - 

Nakladanie so zmesovým KO v roku 2010. 
9) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou 
činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola 
plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.1 - Nakladanie so zmesovým komunálnym 
odpadom v roku 2010“. 

10) Ročnú správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2011. 
11) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

hlavného kontrolóra v dobe od 11.11.2011 do 19.1.2012. 
12) Správu HK o vykonanej kontrole príjmov za prenájom budov za školský rok 

2010/2011 na Základnej škole na Školskej ulici č. 1. 
13) Správu o projektovej žiadosti, predkladanej v rámci grantového programu 02/2011 

EkoFond v záujme zlepšenia energetickej hospodárnosti viacúčelovej verejnej budovy 
s výmenou okien, t.j. Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove. 

14) Správu riaditeľa MsKS o splnení opatrení. 
15) Zmenu na pozícii zapisovateľky komisie výstavby, životného prostredia a územného 

plánovania vzdaním sa tejto pozície p. Ing. Bodnárovou a nástupom p. Suppenovej. 
16) Vzdanie sa funkcie p. Juraja Jelineka - člena komisie podnikateľskej, regionálnej 

politiky  a cestovného ruchu. 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Cenník technických služieb príspevkovej organizácie VPS Fiľakovo s platnosťou od 1. 

4. 2012. 
2) Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2012 o spôsobe rozhodovania 

o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských 
zariadení pri výkone samosprávnej činnosti. 

3) VZN mesta Fiľakovo č. 2/2012 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 1. apríla 2012. 
4) VZN mesta Fiľakovo č. 3/2012 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 

z vlastníctva mesta do vlastníctva nájomcov v bytovom dome na Farskej lúke súp.č. 
1714 (D2-48 b.j.) s účinnosťou od 1. apríla 2012. 

5) VZN mesta č. 4/2012, ktorým sa mení VZN zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve, 
príloha č. 1 – Cenník prevádzkových služieb. 



6) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení 
neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 4. 

7) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení 
neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 5. 

8) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára 
a) ZŠ s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo v sume 2.104,89 EUR, v tom stroje, prístroje 
v hodnote 1.459,43 EUR, DrHM v hodnote 605,96 EUR a ostatný DrHM v hodnote 39,50 
EUR 
b) ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo v hodnote 15.001,90 EUR, 
v tom majetok z účtu 028 a 029 a OTE v hodnote 1.750,96 EUR, učebnice I. stupeň v sume 
3.957,82 €, učebnice II. stupeň v hodnote 8.455,76 EUR a učebnice cudzích jazykov v sume 
837,36 EUR. Členovia likvidačných komisií sú povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií 
dotknutého majetku mesta do 31. marca 2012. 

9)  Odpísanie daňových nedoplatkov u 67 zomrelých daňovníkov v celkovej sume 
12.626,43 EUR. 

10) Cenník za jednorazové užívanie priestorov a služieb MsKS  vo Fiľakove 
11) Úpravu cenníka služieb HMF s účinnosťou od 15. marca 2012. 
12) Uzatvorenie Nájomnej zmluvy č. 06/2012 medzi Mestom a VPS Fiľakovo o prenájme 

parkovacích plôch na území mesta Fiľakovo s účinnosťou od 1. apríla 2012 na dobu 
neurčitú v zmysle predloženého návrhu. 

13) Cenník služieb Mestského úradu Fiľakovo s účinnosťou od 06.03.2012 v zmysle 
doplňujúcich návrhov. 

14) Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom 
s termínom uzatvorenia už riadne kúpnej zmluvy do 24 mesiacov od marca 2012, 
predmetom ktorej je prevod mestských pozemkov o výmere cca. 2400 m2 za kúpnu 
cenu 20,00 EUR/m2 pre účely vybudovania Obchodnej galérie. 

15) Uzatvorenie Darovacej zmluvy medzi darkyňou Fogašovou Máriou,  bytom Fiľakovo, 
Hollého č. 1214/1 a obdarovaným Mestom Fiľakovo, IČO 316075, Radničná 
25,Fiľakovo, predmetom ktorej je bezodplatný prevod bytu č. 14 na 5. poschodí 
bytového domu súp.č. 1214, číslo vchodu 1 vo Fiľakove v podiele 1/1 a 
spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu v podiele 5126/347320 z výlučného vlastníctva darkyne do vlastníctva 
obdarovaného. 

16) Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech oprávnenej t.j. darkyne, 
spočívajúce v práve oprávnenej z vecného bremena až do svojej smrti bezodplatne 
užívať byt, ktorý je predmetom darovacej zmluvy. Všetky náklady spojené s 
prevádzkou bytu počas užívania nehnuteľnosti znáša výlučne oprávnená. V prípade 
smrti oprávnenej, mesto  jej vystrojí  dôstojný pohreb na vlastné náklady. 

17) Návrh na riešenie vzniknutej situácie v mestskej knižnici takto: 
1. Mestské kultúrne stredisko (MsKS), ktoré je z právneho hľadiska dodnes správcom 
knižného fondu knižnice, vyradí a zlikviduje tituly navrhnuté Komisiou na vyradenie 
(3 783 kusov) a vyradí aj knihy chýbajúce podľa prírastkových zoznamov (8 167 
kusov) – spolu 11 950 kníh.  
2. MsKS odovzdá takto očistený fond so základnou odbornou evidenciou novému 
správcovi knižnice – HMF 
3.  Po prevedení potrebných zápisov v prírastkových knihách a knihách úbytkov sa 
manuálna evidencia definitívne uzavrie a zoznamy sa založia do archívu HMF. 



4. HMF zavedie elektronickú evidenciu. Prevzaté knižničné jednotky sa s cieľom 
eliminovania zdedených evidenčných nepresností zaevidujú pod novými číslami 
s odkazmi na staré prírastkové čísla. 

C/ MENUJE 
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, Farská lúka 64/A, 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 Mgr. Ildikó Wágnerovú do funkcie riaditeľky ZŠ na päťročné funkčné obdobie, 
ktoré začalo plynúť od 15.01.2012.  
D/ VOLÍ 
p. Štefana Magyara – za člena komisie podnikateľskej, regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu. 
 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú zaznamenané 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: 
Erik Kelemen, v.r.                                                               Róbert Eibner, v. r.     
 
Vo Fiľakove dňa 6. marca 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


