
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  14 

z štrnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo 
Fiľakove konaného dňa 28. júna  2012 

_________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

Informáciu o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014-
2020. 

B/ S C H V A Ľ U J E 
1) Navrhované zmeny v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo 

dňa 16.09.2010 s účinnosťou od 28.06.2012 v súlade s platnou právnou úpravou 
v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

2) Priamy predaj mestských pozemkov v lokalite autobusovej zastávky vo Fiľakove vo 
výmere cca. 4700 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 2272 
k.ú. Fiľakovo za kúpnu cenu  1,00 EUR/m2 do vlastníctva SAD a.s., Mikušovská cesta 
17, Lučenec, IČO 36054259 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom 
osobitného zreteľa je predovšetkým verejný záujem v prospech všetkých  cestujúcich 
mesta Fiľakova prímestskou autobusovou dopravou ako aj občanov celého 
fiľakovského regiónu. Kupujúci zabezpečuje služby a dopravné výkony vo verejnej 
prímestskej autobusovej doprave podľa platných dopravných licencií vo verejnom 
záujme. SAD a.s. Lučenec po odkúpení mestských nehnuteľností do svojho vlastníctva 
skvalitní poskytované služby cestujúcej verejnosti prostredníctvom investícií 
zameraných na rozvoj, kvalitu, bezpečnosť, ochranu zdravia, kultúrnosť a 
reprezentatívnosť predmetnej autobusovej stanice.  
Prítomní: 13 Za prijatie: 13 Proti prijatiu:0 Zdržali sa: 0 

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 08/2012 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo s pripomienkami, ktoré sú 
zohľadnené v konečnom návrhu VZN. 

4) Spolufinancovanie projektu po názvom „Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64 B, Fiľakovo“ vo výške 
3 251,86 € počas jeho realizácie v rokoch 2012, 2013 a2014 nasledovne: v roku 2012 vo 
výške 541,98 €, v roku 2013 vo výške 1 625,93 € a v roku 2014 vo výške 1 083,96 €. 
Celkové oprávnené náklady projektu sú: 65 037,29 €, výška nenávratného finančného 
príspevku je 61 785,73 €. 

5) Udelenie cien mesta nasledovným laureátom: 
 Mgr. Agócs Attila, za záslužnú činnosť v prospech mesta na úseku kultúry. 
Mgr. Szvorák Zsuszanna, za záslužnú činnosť v prospech mesta na úseku kultúry. 
Ing. Mária Veliká , za oblasť sociálnych služieb, za vynikajúce výsledky  vo 
verejnoprospešnej činnosti, za rozvoj a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste. 
MUDr. Štefan Gladiš – in memoriam, za oblasť zdravotníctva ,za dlhoročnú prácu 
v zdravotníctve a prácu poslanca a člena komisií MZ. 
Somogyi Márta- za dlhoročnú pedagogickú prácu a za aktívnu spoluprácu so Zborom pre 
občianske záležitosti. 
6) Udelenie čestného občianstva mesta Fiľakovo týmto laureátom: 



Dr. Molnár Zoltán  – in memoriam, uznávaný profesor fiľakovského gymnázia 
a zakladateľ mestského múzea vo Fiľakove. 
Frank Löwy , významný podnikateľ žijúci v Austrálii, ktorý sa hrdo hlási k svojmu 
rodnému mestu Fiľakovo. 

7) Presun účinnosti VZN mesta č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby zo dňa 31.05.2012 na 01.10.2012. 

C/ K O N Š T A T U J E 
Na základe § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, že v otázke dovolenky primátora – s poukazom na § 2 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov – považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce, 
ak má primátor dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci v zhodnej 
vekovej skupine. 

D/P O V E R U J E 
Primátora mesta, 
aby Pracovný poriadok zamestnancov mesta Fiľakovo doplnil o konštatovanie uvedené 
v tomto uznesení.  

E/ RUŠÍ 

1) Uznesenie č. 12/B/12) zo dňa 5.3.2012, ktorým bola schválená Nájomná zmluva č. 
06/2012 uzavretá medzi mestom Fiľakovo a príspevkovou organizáciou VPS Fiľakovo 
za účelom zavedenia plateného parkovania na území mesta Fiľakovo. 

2) Uznesenie č. 13/B/7) zo dňa 31.5.2012, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok 
parkovacích miest v meste Fiľakovo 

 
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                                                    JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ: 
Vladimír Cirbus                                                                 Mgr. Zsuszanna Szvorák     
 
Vo Fiľakove dňa 28. jún  2012 

 

 

 

 

 
 


