
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  13 

z trinásteho  - riadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 
2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 31. mája  2012 

_________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 
1) Informačnú správu o vybudovaní útulku na mestskom pozemku parc. CKN č. 3913 

zastavané plochy o výmere 1456 m2 výlučne z finančných prostriedkov OZ Šťastné 
labky Fiľakovo s tým, že MZ odporúča len vybudovanie  karanténnej stanice a nie 
útulku. 

2) Informáciu o návrhoch podaných komisiami MZ. 
3) Správu o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií za obdobie 2011/2012. 
4) Správu o činnosti MsP za I. štvrťrok 2012. 
5) Výročnú správu n.o. Nezábudka za rok 2011. 
6) Správu hlavného kontrolóra mesta  o vykonanej kontrole 
a)  plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.2.1 – Knižnica v roku 2011, 
b)  plnenia príjmov za prenájom majetku za rok 2011 na Základnej škole Farská Lúka 64 

A, 
c) prítomnosti pracovníkov aktivačnej činnosti a menších obecných služieb na 

pracovisku, 
d) plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivít 6.7  Tvorba a údržba parkovej zelene,  6.8 – 

Mini ZOO, 6.9 – Verejné hygienické zariadenie a 6.10 – Správa trhových miest v roku 
2011. 

7) Správu o prijatých opatreniach zistených kontrolou plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 
8.4.2  ŠJ pri MŠ – Óvoda na Štúrovej ulici č. 1 vo Fiľakovo za rok 2011. 

8) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2011. 
9) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2011. 
10) Výsledky auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2011. 

B/ SCHVAĽUJE 

1) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2011 s nasledovnými výsledkami: 

• bežné príjmy       5 336 443 € 

• príjmy RO                                                                               60 424 € 

• bežné výdavky      2 700 442 € 

• výdavky RO                                                                      2 537 312 € 

• prebytok bežného rozpočtu                                                    159 113 € 

• kapitálové príjmy                                                                 1 902 757 € 

• kapitálové výdavky                                                              1 908 051 € 

• schodok kapitálového rozpočtu                                            -5 294 € 

• Príjmy finančných operácií                                                   641 205 € 

• Výdavky finančných operácií                                                 170 744€ 



• Prebytok z finančného hospodárenia                                    470 461 € 

• Výsledok hospodárenia                                                      +153 819  € 

• Finančné prostriedky vylúčené z prebytku                           324 685 € 

• Schodok finančných prostriedkov                                       -170 866 € 

• Zostatok rozpočtového hospodárenia na rozdelenie za rok 2011 299 595 €      

BEZ  V Ý H R A D. 

2) Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia – vo výške 10 %, t.j.                                    
29 959 €. 

3) Príspevok do sociálneho fondu z výsledku hospodárenia – vo výške 10 %,  t.j.                                    
29 959 €. 

4) Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových a bežných výdavkov rozpočtu v roku 2012  v zmysle zákona č. 583/2004 Z. 
z.  v objeme        239 677 €. 

5) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo:  výdavky 625 870 € 

              príjmy  632 970 €  

• MsKS mesta Fiľakovo: výdavky 142 094  € 

                                                   príjmy   142 094  € 

• Hradné múzeum vo Fiľakove: výdavky 132 764 € 
                                                 príjmy 154 016 € 

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

• ZŠ s VJM Mládežnícka 7-  800 970,71 € 

• ZŠ Školská 1 – 495 878 € 

• ZŠ s VJM LM Farská Lúka 64 B – 341 037 € 

• ZŠ Farská Lúka 64 A – 226 378 € 

• ZUŠ Koháryho nám. 8 – 239 266 €. 

7) Prevádzkový poriadok parkovacích miest v meste Fiľakovo. 
8) VZN mesta Fiľakovo č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za sociálne služby. 
9) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2012. 
10) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012. 
11) Priamy predaj časti mestského pozemku parc. EKN č. 1415 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere cca. 120 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 2272 
k.ú. Fiľakovo za kúpnu cenu 8,30 €/m²  do vlastníctva Dometic Slovakia s.r.o., Tehelná 8, 
Fiľakovo, IČO 31617298 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. ide o predaj časti 
mestského pozemku, ktorý bude využitý v rámci „Prestavby areálu spoločnosti Dometic“ 
ako stavebný pozemok na prístavbu k jestvujúcej budove a tým dôjde k navýšeniu počtu 
zamestnancov vo firme a k zníženiu nezamestnanosti v našom regióne. 



12) Priamy predaj časti mestského pozemku parc. CKN č. 2483 ostatné plochy o výmere cca. 
525 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 
za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 do vlastníctva žiadateľa z dôvodu priľahlej plochy, ktorá 
svojim umiestnením a využívaním tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Pozemok nemôže byť zastavaný žiadnou stavbou s pevným základom a má 
slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov Polyfunkčného objektu – NORMED 
s.r.o..Žiadateľ sa zaväzuje, že ako nový vlastník pozemku nebude mať žiadny nárok voči 
vlastníkom susedných nehnuteľností z titulu jestvujúcej zemnej elektrickej prípojky, ktorá 
prechádza cez dotknutý pozemok. 

13) Zrušenie predkupného práva v prospech mesta Fiľakovo k parc. CKN č. 2483/3 ostatné 
plochy o výmere 2483/3, na ktorej je vybudovaná stavba Polyfunkčného objektu, pretože 
bola splnená podmienka využitia pozemku. 

14) Priamy predaj časti mestského pozemku parc. CKN č. 1174/1 ostatné plochy o výmere 
cca. 14 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 2272 k.ú. 
Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom do vlastníctva Stredoslovenskej 
energetiky - Distribúcia, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO 36442151 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. ide o predaj časti mestského pozemku vo 
verejnom záujme, pretože sa jedná o umiestnenie novej Trafostanice. SSE a.s. je povinná 
vybudovať v rámci výstavby Trafostanice prístupovú komunikáciu k nej s použitím 
vegetačných panelov.  

15) Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného SSE-Distribúcia, a.s., Žilina 
spočívajúce v práve uloženie zemného káblového vedenia na mestských pozemkoch parc. 
CKN č. 1174/5, 1201/3, 1201/2 a 1201/1 v k.ú. Fiľakovo za ročnú odplatu 348,00 EUR. 

16)  Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZŠ s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo 
v celkovej hodnote 18.200,79 EUR, z toho DHIM+HIM+DHM v hodnote 4.606,76 EUR, 
materiálové zásoby v sume   4220,21 EUR, Knižnica v hodnote 430,62 a učebnice 
v hodnote 8.943,20 EUR. Členovia likvidačnej komisie sú povinní predložiť zápis 
o spôsobe likvidácie dotknutého majetku mesta do 30. júna 2012.  

17) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZŠ, Farská lúka 64A, Fiľakovo 
v celkovej hodnote 15.472,94 EUR, z toho knihy v hodnote 49,89 EUR, prístroje 
a zariadenia v sume 11.280,77 EUR, DM do 500 v sume 331,90 EUR, UP do 500 
v hodnote 392,34 EUR, UP od 500 do 30000 v sume           183,55 EUR, DHIM v hodnote 
2.193,16 EUR, ostatné v hodnote 1.041,33 EUR a 8 ks neupotrebiteľných počítačov 
v celkovej zostatkovej hodnote 24,63 EUR. Členovia likvidačnej komisie sú povinní 
predložiť zápis o spôsobe likvidácie dotknutého majetku mesta do 30. júna 2012.  

18) Priamy predaj mestského pozemku parc. EKN č. 918/56 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 61m2 z LV č. 2 k.ú. Fiľakovo za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 do vlastníctva Csaba 
Telek, Fiľakovské Kováče 63 z dôvodu priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využívaním tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  

19) Prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí v budove bývalej mestskej knižnice na 
Nám. Slobody na dobu neurčitú od 1. júna 2012 za mesačné nájomné 283,10 EUR + 
režijné náklady. 

20) Úpravu rozpočtu mesta nasledovne:      
                                                         -      zvýšenie rozpočtu bežných príjmov - 

 v kompetencii MsZ  o        + 158.135,0 € 
 v kompetencii p. primátora o       +      1.600,0 €
  

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov - 
v kompetencii MsZ o       +    13.918,0 € 
 



- zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov  - 
v kompetencii MsZ o     +     470.000,0 €  
v kompetencii p . primátora o    +       20.000,0 €
  

- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov -   
v kompetencii MsZ o    +     398.000,0 € 
v kompetencii p. primátora o   +        10.000,0 € 
 
 

21)  Plat primátora mesta JUDr. Jaromíra Kaličiaka s účinnosťou od 1. 1. 2012  
a) podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1989 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 31,538 %.(628 €) 

22) Zvýšenie platu zástupcu primátora mesta Ing. Róberta Belka s účinnosťou od 1. 1. 2012 o  
22,307 %. 

23) Odmenu hlavného kontrolóra mesta na rok 2012 vo výške 17,692 % mesačného platu. 

C/ NESCHVAĽUJE 

 
Zrušenie predkupného práva v prospech mesta k pozemkom parc. CKN č. 3472/32 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 693 m2 a parc. CKN č. 3472/42 záhrady o výmere 76 m2. 

D/ 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 školského 
zariadenia pri Centre voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, 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 Ing. Romana Sojku do 
funkcie riaditeľa CVČ na päťročné funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť od 01.04.2012.  
 
E/ VOLÍ 
 
Ing. Milana Muchu  – za člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí 
 
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: 
Tibor Czupper , v.r.                                                             Mgr. Attila Visnyai, v. r.     
 
Vo Fiľakove dňa 31. mája 2012 
 


