
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 19. septembra 2013 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 91 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 
Informáciu o návrhoch podaných komisiami MZ 
 
Uznesenie č. 92 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ S C H V A Ľ U J E 

a) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta k 30.06.2013 
b) Úpravu rozpočtu mesta – zníženie príjmových finančných operácií ( investičný 

úver na rekonštrukciu ulice Sládkovičovej ) vo výške 75.416,00 €. 
 

B/ B E R I E   N A   V E D O M I E 
1) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k monitorovacej správe o plnení programového 

rozpočtu mesta k 30.06.2013. 
2) Úpravu rozpočtu mesta v zmysle vnútorného predpisu č.18 o postupe a zaraďovaní 

prostriedkov zo ŠR, z EÚ... do rozpočtu mesta nasledovne: 
a) zvýšenie príjmov na položke 312012 – Tuzemské bežné transfery na zabezpečenie 

zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu ÚS 
v celkovej výške 19.236,00 €,  

b) zvýšenie príjmov na položke 312001 – Tuzemský bežný transfer o celkovú sumu    
48.019,00 € -  (rozpočtové opatrenie .č 6/2013 zo dňa 31.07.2013 ). 

 
Uznesenie č. 93 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

BERIE NA VEDOMIE 
Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2013. 

Uznesenie č. 94 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 08/2013   o vyhradení plochy na vylepovanie 
predvolebných plagátov pre voľby do orgánov  samosprávneho kraja. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13 
Proti prijatiu: 0 



Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 95 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

BERIE NA VEDOMIE 
Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov – stav od poslednej 
informácie podanej v roku 2012. 
 
Uznesenie č. 96 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E 
1) V súvislosti s investičnou akciou Obchodná galéria ARDIS Fiľakovo, zriadenie vecných 
bremien medzi Mestom Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 ako povinným 
a ARDIS a.s., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36056189 ako oprávneným na dobu 
neurčitú za jednorazovú odplatu 1,00 EUR v znení : 
a) „Zriadené vecné bremeno spočívajúce v záväzku vlastníka nehnuteľností KN-C parcela č. 
1892/1,KN-E parcela č. 1420 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Fiľakovo, obec 
Fiľakovo strpieť právo zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby telekomunikačnej prípojky, 
plynovej prípojky, vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie, na povrchu, nad a 
pod povrchom zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 
porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a 
dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, užívania, 
údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia telekomunikačnej prípojky, plynovej 
prípojky, vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej kanalizácie, a v práve užívania 
telekomunikačnej prípojky, plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej 
kanalizácie, zriadené v prospech každého vlastníka pozemku v k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, 
KN-C1892/2 a to všetko v zmysle geometrického plánu č. 34320334-37/2013“ 
b) „Zriadené vecné bremeno spočívajúce v záväzku vlastníka nehnuteľností KN-C parcela č. 
1892/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Fiľakovo, obec Fiľakovo strpieť právo 
zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby prípojky dažďovej kanalizácie na povrchu, nad a 
pod povrchom zaťaženého pozemku a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 
porastu, v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a 
dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom prevádzkovania, užívania, 
údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia prípojky dažďovej kanalizácie zriadené 
v prospech každého vlastníka pozemku v k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, KN-C 1892/2 a to 
všetko v zmysle geometrického plánu č. 34320334-37/2013“ 
2) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZŠ Školská, Fiľakovo v sume 14.393,80 
EUR (v tom účet 112-10 DKP do 500 v sume 109,06 EUR, účet 112-10 DKP od 500 do 
10.000 v sume 406,97 EUR, účet 112-19 UP do 500 v sume 2.163,84 EUR, účet 112-19 UP 
od 500 do 10.000 v sume 73,03 EUR, účet 28-0 DHIM v sume 2.538,97 EUR, účet 29-0 
OHIM v sume 4.828,72 EUR, účet 22-5 IM-prístroje v sume 2.198,10 EUR a účet 22-7 IM 
v sume 2.075,11 EUR). Likvidačná komisia je povinná predložiť MsÚ Fiľakovo zápis o 
spôsobe likvidácií majetku do 30.09.2013. 
Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13 
Proti prijatiu: 0 



Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 97 
Mestské zastupiteľstvo  

S C H V A Ľ U J E 

Ing. Zoltána Vargu, nar. 28.3.1964, bytom Fiľakovo, Parková 2 za zástupcu Mesta Fiľakovo, 
IČO 316075, Radničná 25, Fiľakovo v pozemkovom spoločenstve „Urbárske a lesné 
pozemkové spoločenstvo Fiľakovo“ pre výkon funkcie predsedu výboru spoločenstva 
s účinnosťou od 28. februára 2014. 

Uznesenie č. 98 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
SCHVAĽUJE 
 
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné 
prostredie. 
 
Prioritná os 4   Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ:  
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. 
 
Kód výzvy:  OPŽP-PO4-13-2-LSKxP 
Názov projektu:  “Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho 
odpadu na území mesta Fiľakovo“   
– výška celkových výdavkov na projekt činí: 1 113 498,02 EUR, 
– výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí: 1 113 498,02 EUR 

– výška spolufinancovania projektu zo strany  žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov činí: 55 674,90 EUR,  

– spôsob financovania projektu: spolufinancovanie z vlastných zdrojov.  
 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 12, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 
 
Prednostka MsÚ:                                                                       Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová  ,v.r.                                          JUDr. Jaromír Kaličiak, v. r. 

 
I. overovateľ:                                                                     II. overovateľ: 
Tibor Czupper                                                                    Mgr. Csaba Balázs 
Vo Fiľakove dňa 19. septembra 2013 

 

 
 


