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VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MZ 
ZA II. POLROK 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo U Z N E S E N Í M z tridsiateho tretieho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 11. augusta 2014 
                                 
 Uznesením č. 175 
 SCHVÁLILO   

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01 za účelom realizácie projektu 
„Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. storočia: ZŠ s VJM – ul. 
Mládežnícka č.7, Fiľakovo“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 
platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta - SPLNENÉ; 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP - PLNÍ SA, prebehlo verejné 
obstarávanie, ktoré bolo odoslané na riadiaci orgán na kontrolu; 

3. Financovanie projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 26 551,80 
EUR, kde oprávnené náklady projektu predstavujú sumu 531 035,94 EUR a neoprávnených 
výdavkov vo výške 16 878,35 EUR ,pri celkových nákladoch na realizáciu projektu vo výške   
547 914,29 EUR. Spolufinancovanie mesta tak bude v celkovej výške 43 430,15 EUR - PLNÍ SA. 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo U Z N E S E N Í M z tridsiateho piateho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 11. septembra 2014 

 
Uznesením č. 177 

SCHVÁLILO   
a) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta k 30.06.2014 - SPLNENÉ, 
b) Rozpočtové opatrenie č. 7/2014 - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to z položky rozpočtu 641001 
aktivita 6.12 Príspevok pre VPS – Verejné osvetlenie a mestský rozhlas na položku rozpočtu 
641001 aktivita 6.1 Príspevok pre VPS – Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v 
celkovej výške 8.292,00 € - SPLNENÉ, 

c) Rozpočtové opatrenie č. 8/2014 - zvýšenie výdavkov na položke rozpočtu 641001 Príspevok pre 
VPS aktivita 6.13 Manažment a ekonomické služby PO o 9.328,00 € a zníženie výdavkov na 
položke rozpočtu 641001 Príspevok pre VPS aktivita 6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas o 
32.571,00 € - SPLNENÉ. 
 

Uznesením č. 181 
POVERILO  

JUDr. Jaromíra Kaličiaka – primátora mesta rokovať s a. s. ARDIS o ďalšej spolupráci v oblasti výstavby 
rodinných domov na časti pozemku na ul. Športovej vo Fiľakove - NESPLNENÉ, rokovanie uskutočnil 
nový primátor mesta v mesiaci apríl 2015. 
 

Uznesením č. 182 
SCHVÁLILO   

uzatvorenie kúpnej zmluvy na spätnú kúpu pozemkov vo Fiľakove pri ul. Záhradníckej : parc. CKN 
č.2454/7 ostatné plochy o výmere 30 m2 (LV č. 4474) za kúpnu cenu 710,00 EUR od vlastníka Ľudovíta 
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Kelemena, 985 32 Panické Dravce 10; parc. CKN č. 2454/8 ostatné plochy o výmere34 m2 (LV č. 4470) 
za kúpnu cenu 710,00 EUR od vlastníka Csabu Nagya, 986 01Fiľakovo, Sládkovičova 1 a parc. CKN č. 
2454/6 ostatné plochy o výmere 25 m2 (LV č. 2633) za kúpnu cenu 505,00 EUR od vlastníka Mariana 
Alberta, 986 01 Fiľakovo, Sládkovičova 2 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, zatiaľ zmluva uzatvorená s 
Ľudovítom Kelemenom, ostatní vyčkávajú. 
 

Uznesením č. 184 
ZVOLILO 

Ing. Ladislava Estefána za hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo v zmysle §-u 18a zákona o obecnom 
zriadení na funkčné obdobie, ktoré trvá 6 rokov a začína plynúť dňom 12. septembra 2014. Kontrolór je 
zvolený na plný úväzok - PRACUJE. 
 

Uznesením č. 185 
SCHVÁLILO   

Rozpočtový harmonogram prípravy návrhu a schválenia rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017 - 
SPLNENÉ. 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo U Z N E S E N Í M  z tridsiateho šiesteho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva vo volebnom období 2010- 2014 vo Fiľakove konaného dňa 13. novembra 2014 
 

  Uznesením č. 188 
SCHVÁLILO   

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. € - PLNÍ SA. 

 
Uznesením č. 189 

SCHVÁLILO 
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 €, 
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- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov - o 2.585,45 €, 
- zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií - o 11.154,14 €, 
- zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných operácií - o 37.280,00 € - SPLNENÉ. 

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 € - SPLNENÉ. 

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 - ČIASTOČNE 
SPLNENÉ, zberný dvor sa ešte nerealizuje, prebieha verejné obstarávanie. 

 
Uznesením č. 190 

SCHVÁLILO  
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Fiľakovo - PLNIA SA . 
 

Uznesením č. 192 
SCHVÁLILO   

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo 02/2014 o dani z nehnuteľnosti - PLNÍ SA. 
 

Uznesením č. 193 
SCHVÁLILO  

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, 986 01 Fiľakovo, 
Partizánska 46 v podiele 1/1 - SPLNENÉ. 
 

Uznesením č. 194 
SCHVÁLILO  

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 - SPLNENÉ. 
 

Uznesením č. 195 
SCHVÁLILO  

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 - SPLNENÉ. 
 

Uznesením č. 196 
NESCHVÁLILO  

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) 
- NESPLNENÉ, dňa 30.4.2015 bolo prijaté nové uznesenie 43/2015/B o zrušení predkupného práva. 
 
 
 



 4 

Uznesením č. 197 
SCHVÁLILO  

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 € - ZRUŠENÉ 
uznesením 43/2015/B z 30.4.2015. 
 

Uznesením č. 198 
SCHVÁLILO  

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 – NESPLNENÉ, návrh v riešení, bol podaný návrh občanov na neschválenie zmeny ÚP. 
 

Uznesením č. 199 
SCHVÁLILO  

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na I. polrok 2015 - PLNÍ SA. 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo U Z N E S E N Í M z prvého - ustanovujúceho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva vo Fiľakove  zo dňa 15.12.2014 vo volebnom období 2014-2018 
 

 Uznesením č. 3/2014 
 POVERILO   
poslanca Ing. Ladislava Fehéra zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2, prvá veta, ods. 3, tretia veta, ods. 5, tretia veta a ods. 6, tretia veta zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - PRACUJE. 
 
 Uznesením č. 4/2014 

A. ZRIADILO  
 Mestskú radu  - PRACUJE. 

B.  ZVOLILO 
za členov mestskej rady poslancov: 
Róberta Eibnera, Ing. Ladislava Fehéra, Erika Kelemena , Mgr. Zsuzannu Szvorák - PRACUJÚ. 
 
 Uznesením č. 5/2014 

A. ZRIADILO  
komisie, a to: 

1. komisia mestského majetku a finančná komisia, 
2. komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie, 
3. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, 
4. komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu, 
5. komisia pre školstvo, mládež a šport, 
6. komisia pre kultúru, 
7. komisia ochrany verejného poriadku a dopravy - PRACUJÚ. 
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B. ZVOLILO 
1. za predsedníčku komisie mestského majetku a finančnej komisie p. PaedDr. Timeu Tankina Tóth, 
2. za predsedu komisie pre výstavbu, životné prostredie a ÚP p. Ladislava Szakóa, 
3. za predsedu komisie sociálnych vecí, zdravotníctva p. Jozefa Tankinu, 
4. za predsedu komisie regionálnej politiky, podnikateľskej a CR p. Zoltána Anderka, 
5. za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport p. Mgr. Attilu Visnyaiho, 
6. za predsedníčku komisie pre kultúru p. Margitu Oroszovú, 
7. za predsedu komisie ochrany verejného poriadku a dopravy p. Tibora Czuppera - PRACUJÚ. 

 
 

 Uznesením č. 6/2014 
URČILO  

     Za sobášiacich: 
a. Mgr. Attilu Agócsa, PhD., primátora mesta, 
b. Ing. Lászlóa Kerekesa, zástupcu primátora mesta, 
c. Róberta Eibnera, poslanca MZ, 
d. p. Ladislava Szakóa, poslanca MZ - PRACUJÚ. 

 
 Uznesením č. 7/2014 

ZVOLILO  
Za predsedu komisie na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane verejného záujmu poslanca Vladimíra 
Cirbusa a členov – poslancov Róberta Eibnera, Ing. Lászlóa Kerekesa, Ing. Róberta Belka , Ladislava 
Szakóa - PRACUJÚ. 
 
 Uznesením č. 8/2014 

SCHVÁLILO  
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), ostatných 
členov komisií MZ a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti - PLNÍ SA. 
 
 Uznesením č. 9/2014 

URČILO  
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami ,plat primátora mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2013 
(824,- €) a násobku 2,53 podľa § 4 ods. 1. , zvýšený o 28,66 % podľa § 4, ods. 2 cit. zákona, t.j. celkom vo 
výške 2 682,00 € s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu - PLNÍ SA. 
 

 

 

Ing. Ladislav Estefán 
hlavný kontrolór mesta 

 

 
NÁVRH NA UZNESENIE : 

      MZ berie na vedomie : Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2014. 


