
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z tridsiateho šiesteho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 13. novembra 2014 

________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 186 
 
Mestské zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo v školskom roku 2013/2014. 

Uznesenie č. 187 
 
Mestské zastupiteľstvo 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu – vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
Uznesenie č. 188 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ SCHVAĽUJE 

V zmysle § 11 ods. 4), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a 
doplnkov , návrh  rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2015-2017, s tým , že záväzný je len 
rozpočet na rok 2015 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 

a) Výdavky bežného rozpočtu 5 216, 73 tis. € 
b) Príjmy bežného rozpočtu 5313,26 tis. € 
c) Prebytok bežného rozpočtu 96,53 tis. € 
d) Výdavky kapitálového rozpočtu 30,97 tis. € 
e) Príjmy kapitálového rozpočtu 35,00  tis. € 
f) Prebytok kapitálového rozpočtu 4,03 tis. €. 
g) Výdavkové finančné operácie  70,51 tis. € 
h) Príjmové finančné operácie  66,00 tis. € 
i) Schodok finančných operácií -4,51 tis. € 
j) Celkové výdavky rozpočtu 5318,21 tis. €  
k) Celkové príjmy rozpočtu  5414,26 tis. €, 
l) Celkový prebytok rozpočtu     96,05 tis. € 
m) Celkový prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií 100,56 tis. €. 

B/ BERIE NA VEDOMIE 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017. 
Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 11 
Za prijatie: 11 
Proti prijatiu: 0 



Zdržali sa: 0 
Uznesenie č. 189 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2014 ( RO č. 10/2014) v kompetencii p. 
primátora nasledovne: 
- zvýšenie rozpočtu bežných príjmov   o   88.392,50 €   

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov   o            19.621,59 €   

2. Úpravu rozpočtu príspevku pre Hradné múzeum Fiľakovo (RO 11/2014)  

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia 
celkové výdavky a to presun z položky 641001, aktivita 10.5 Novohradské turistické 
a informačné centrum o – 1.000,00 € na položku 641001, aktivita 10.4 Starostlivosť 
o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti o +1.000,00 €. 

B/ SCHVAĽUJE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2014 (RO 9/2014) nasledovne: 

- zvýšenie rozpočtu bežných príjmov - 
o  61.369,40 €   
  

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov - 
 o               95.864,64 €   
 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov  - 
 o  16.490,32 €    

- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov     
 o    2.585,45 €  
 

- zvýšenie rozpočtu príjmových finan čných operácií 
- 
 o               11.154,14 €   
  

- zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných 
operácií - 
o                  37.280,00 €    

2. Zmenu uznesenia MZ č. 168 prijatého na 32. zasadnutí MZ dňa 26.06.2014 takto: 
a) Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2014 ( RO č. 4/2014) nasledovne: 

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na aktivite 7.1 – Výstavba MK – na 
položke 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – vrchná stavba ulice Čsl. 
armády o   53.000,00 € 
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na aktivite 7.1 – Výstavba MK – na 
položke 717002 – rekonštrukcia a modernizácia ulice Trhovej o   
   35.500,00 € 



b) Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Fiľakovo v roku 2014 vo 
výške 121.900,00 € a ich použitie na kapitálové výdavky spojené s realizáciou vrchnej 
stavby ulice Čsl. armády a rekonštrukciu a modernizáciu ulice Trhovej a na 
spoluúčasť na realizácii stavby „ Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov“ – ulica Družstevná. 

 
Uznesenie č. 190 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Fiľakovo. 
Uznesenie č. 191 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 
Správu o činnosti MsP Fiľakovo za III. štvrťrok 2014. 
Uznesenie č. 192 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo 02/2014 o dani z nehnuteľnosti. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 11 
Za prijatie: 11 
Proti prijatiu: 0 

 
Uznesenie č. 193 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
V zmysle §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v rozsahu GP č. 40/2014 a to parc. CKN č. 
1414/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 a parc. CKN č. 1414/4 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 4 m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom v sume 91,00 EUR 
do vlastníctva Nyári Gabriel, /nar.,rod.č./, 986 01 Fiľakovo, Partizánska 46 v podiele 1/1. 
Uznesenie č. 194 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Predaj mestského bytu č. 14 na 5. poschodí, vchod č. 1 v bytovom dome súp.č. 1214 na ul. 
Hollého vo Fiľakove (LV č. 3863 k.ú. Fiľakovo) v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, dobrovoľnou dražbou za najvyššiu cenu 
dosiahnutú vydražením. Vyvolávacia cena bytu predstavuje všeobecnú hodnotu majetku 
stanovenú znaleckým posudkom v sume 13.500,00 EUR, 
dražobná zábezpeka je určená vo výške 4.000,00 EUR. 
Uznesenie č. 195 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 



Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo v celkovej 
hodnote10.347,70 EUR a ŠJ pri MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo v celkovej hodnote 2.214,98 
EUR. Členovia likvidačných komisií sú povinní predložiť MsÚ Fiľakovo zápisnicu o spôsobe 
likvidácii neupotrebiteľného majetku do 30.11.2014. 
Uznesenie č. 196 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
NESCHVAĽUJE 

Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo 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 (LV č. 
1837, k.ú. Fiľakovo) 
 
Uznesenie č. 197 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
S C H V A Ľ U J E 

Spätnú kúpu pozemkov 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 (LV č. 1837, k.ú. Fiľakovo) 
z vlastníctva Františka Zadrobileka a manželky Marty, Pavla Dobšinského 34, Lučenec do 
vlastníctva mesta Fiľakovo za tých istých podmienok, za akých ich získal v roku 2004, t. j. za 
kúpnu cenu 1 786,83 €. 
Uznesenie č. 198 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
S C H V A Ľ U J E 

Plánovanú zmenu funkčného využitia v Územnom pláne mesta Fiľakovo z VP – výroba 
priemyselná, územia s parcelnými číslami: 4695/1, 4695/2, 4695/3, 4695/4, 4695/11, 
4695/12, 4695/13, 4695/14, 4695/15, 4695/16, 4695/17, 4695/18 a 4696 kde vlastníci sú Oto 
Gálik a Mgr. Katarína Gáliková, bytom Viničná ulica 10, Fiľakovo na funkčné využitie PO 
– územie poľnohospodárskej výroby, tým že vlastníci riešeného územia si zabezpečia na 
vlastné náklady zmenu funkčného využitia v Územnom pláne mesta Fiľakovo.    

Uznesenie č. 199 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
S C H V A Ľ U J E 
Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na I. polrok 2015. 
Uznesenie č. 200 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE  

1. Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 
v dňoch 12.8.2014 – 3.9.2014 predloženú riaditeľkou MŠ Štúrova 1 Helenou 
Kecskemétiovou na základe vykonanej kontroly evidencie práce nadčas, vyplácania 
platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickými 
pracovníkmi v MŠ  Štúrova 1 za I. polrok 2014. 

2.  Správu HK o vykonanej kontrole zúčtovania cenín príslušníkmi MsP za I. polrok 2014. 
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2014. 



 
 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 11 
Za prijatie: 11, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Prednostka MsÚ:                                                                      Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                          JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
Jozef Tankina                                                                           Erik Kelemen 
 
Vo Fiľakove dňa 13. novembra  2014 

 


