
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z tridsiateho prvého  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 10. apríla  2014 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 138 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Oznámenie poslanca Ing. Štefana Estergomiho  o vzdaní sa mandátu poslanca zo dňa 31.03.2014. 

VYHLASUJE, 

že na základe výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo dňa 27.11.2010 nastupuje ako 
náhradník na uvoľnené poslanecké miesto vo volebnom obvode č. 1 p. Jozef Pál. 

KONŠTATUJE, 

že nastupujúci náhradník za poslanca  Ing. Štefana Estergomiho p. Jozef Pál zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca MZ. 

 
Uznesenie č. 139 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 

Uznesenie č. 140 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014–  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
príjmov, a to 

1. Zvýšenie bežných výdavkov na položke 0180 642001 ŠK ( Aktivita 9.1 Podpora 
športových aktivít ) v celkovej výške                          670,00 €  

2. Zvýšenie bežných príjmov na položke 312001 ( Dotácia pre n.o. Nezábudka )  
v celkovej výške             51.480,00 € 



3. Zvýšenie bežných príjmov na položke 312001 ( Voľby prezidenta 1. kolo ) v celkovej 
výške                                       5.940,00 € 

4. Zvýšenie bežných príjmov na položke 312001  (Bežné transfery – Projekt ZŠ s VJS 
FL-64/A ) v celkovej výške            35.000,00 €  

5. Zvýšenie bežných príjmov na položke 312001 ( Bežné transfery – Projekt ZŠ s VJM 
FL-64/B) v celkovej výške              2.414,02 € 

 
 
Uznesenie č. 141 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
 
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014– povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov, a to 
zvýšenie bežných výdavkov ( príspevku pre PO VPS Fiľakovo) v položke/podpoložke 
rozpočtu 0180 6410001 41 ( Aktivita 6.5  Mechanizácia, doprava, údržba ) 
v sume         13.000,00 € 
 
 
Uznesenie č. 142 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
 
Prevod pozemku z vlastníctva Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 a 
to parc. CKN č. 1023 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 z LV č. 2272 k.ú. 
Fiľakovo v podiele 1/1  do vlastníctva Štefana Maga, nar...................., r.č....................., trvale 
bytom 1. mája 729/3, 986 01 Fiľakovo za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 podľa §9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, t.j. predaj majetku bez obchodnej 
verejnej súťaže a zverejnenia ponuky, pretože ide o predaj pozemku zastavaného stavbou vo  
vlastníctve nadobúdateľa.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:14 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 143 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
 
Prevod pozemku z vlastníctva Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 a 
to parc. CKN č. 3620/33trvalé trávne porasty o výmere 297m2 z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 
v podiele 1/1  do vlastníctva Jozefa Csíka, nar...................., r.č....................., trvale bytom 
Farská lúka 1598/58, 986 01 Fiľakovo za kúpnu cenu 12,00 EUR/m2 podľa §9a ods. 8      
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, t.j. predaj majetku bez 
obchodnej verejnej súťaže a zverejnenia ponuky, pretože ide o predaj priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
K predmetnému pozemku sa súčasne zriaďuje neobmedzené vecné bremeno v prospech 



Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Banská Bystrica, ktoré  spočíva v práve 
prístupu na zaťažený pozemok technikou a pešo za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, 
opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:14 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 144 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Prevod pozemku z vlastníctva Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075 a 
to parc. CKN č. 1893/34 ostatné plochy o výmere 2400 m2 z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 
v podiele 1/1  do vlastníctva ARDIS, a.s., Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36056189 
za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby 
Obchodnej galérie v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy schválenej MsZ uznesením č. 
12 zo dňa 5.3.2012 pod B/14. Dôvodom osobitného zreteľa je predovšetkým verejný záujem 
v prospech obyvateľov mesta Fiľakovo a občanov celého fiľakovského regiónu, pretože 
kupujúci plánovanou výstavbou skvalitní a rozšíri škálu sietí miestnych obchodov a vytvorí 
nové pracovné miesta a tým prispeje k zníženiu nezamestnanosti vo Fiľakove. Kupujúci je 
povinný vybaviť právoplatné stavebné povolenie a zahájiť stavbu najneskôr do 31. marca 
2015. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:14 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:0 
   
Uznesenie č. 145 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve 
prenajímateľa Mesta Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO 316075  o celkovej 
výmere 35,1710 ha s nájomcom AGRO INSEMAS s. r. o. Ratka 44 na dobu 5 rokov od 1. 
mája 2014 do 30. apríla 2019 za ročné nájomné 3 517,10 EUR. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:12 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:2 
 

Uznesenie č. 146 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 



BERIE NA VEDOMIE 
 

     Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou 
hlavným kontrolórom mesta – kontrola čerpania rozpočtu mesta v oblasti aktivity 3.12 
Autodoprava (MsÚ, MsP) za I. polrok 2013 predloženú prednostkou MsÚ Mgr. Ľudmilou 
Svoreňovou. 

Uznesenie č. 147 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 
Výročnú správu n.o. Nezábudka za rok 2013. 

Uznesenie č. 148 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o splnení opatrení predloženou riaditeľom MsKS PhDr. Istvánom Mázikom. 

 
Uznesenie č. 149 

Mestské zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Plat primátora mesta JUDr. Jaromíra Kaličiaka s účinnosťou od 1.1.2014 

a) Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov vo výške               
2 085,00 €, 

b) Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov zvýšený o 27,143      
% ( 566,00 €). 
 

Uznesenie č. 150 
Mestské zastupiteľstvo  
SCHVAĽUJE 
Odmenu hlavného kontrolóra Ing. Ladislava   Estefána na rok 2014 vo výške  15,714  % 
mesačného platu. 
 
Uznesenie č. 151 
Mestské zastupiteľstvo  
SCHVAĽUJE 
 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy číslo I. ÚSVRK 2014 
s názvom „Zlepšenie kvality predprimárneho vzdelávania – výmena výplní otvorov – 
Materská škola ul. Daxnerova 1693/15“ , kde výdavky spolu predstavujú sumu 
43 105,120 EUR, z toho požadovaná dotácia od ÚSVRK je 24 897,988 EUR a vlastné 
zdroje 18 207,132 EUR. 

2. Spolufinancovanie, vlastné zdroje žiadateľa vo výške 18 207,132 EUR. 



Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:14 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:0 
 

Uznesenie č. 152 
Mestské zastupiteľstvo  
SCHVAĽUJE 

 
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1b-

2013/01 za účelom realizácie projektu  s názvom „Výstavba nájomných bytov pre 
marginalizované komunity v meste Fiľakovo“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce; 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt t.j. vo výške 31 680 EUR.  

Hlasovanie:  
Prítomní: 14 
Za prijatie:14 
Proti prijatiu:0 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 153 
Mestské zastupiteľstvo  
VOLÍ 
 
1.Mgr. Csabu Balázsa za predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia. 
2. Ing. Mikuláša Kovácsa za člena komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia. 
 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené pri prijatých uzneseniach a v zápisnici 
z rokovania MZ. 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 14 
Za prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Prednostka MsÚ:                                                                       Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                          JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
Erik Kelemen                                                                            Vladimír Cirbus 
 
Vo Fiľakove dňa 11. apríla 2014 


