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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. ruší 

uznesenie č. 51/2017, bod B. v nasledovnom znení: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

investičné akcie financované  prostredníctvom návratných zdrojov financovania – úveru, 

nasledovne:  

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska cca 800 000,00 € 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka        cca   80 000,00 € 

Výstavba novej mestskej tržnice        cca 100 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli      cca   50 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova     cca 170 000,00 € 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár      cca 200 000,00 € 

 

B. schvaľuje 

investičné akcie financované  prostredníctvom návratným zdrojom financovania – úveru, 

nasledovne:  

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska cca 800 000,00 € 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka        cca   80 000,00 € 

Výstavba novej mestskej tržnice        cca 260 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli      cca   50 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova     cca 170 000,00 € 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár      cca   40 000,00 € 

 

 

 

Dôvodová správa  

k 

Zmene investičných akcií financovaných prostredníctvom dlhodobého investičného úveru  

z VÚB a.s. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.6.2017 prijalo uznesenie č. 51/2017, ktorým sa: 

v bode A. schválil zámer na prijatie návratného zdroja financovania – úveru mestom Fiľakovo vo 

výške 1 400 000,00 €, ktorý sa bude čerpať v rokoch 2017, 2018, 2019  

v bode B. schválil investičné akcie financované  prostredníctvom návratných zdrojov financovania 

– úveru, nasledovne:  

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska cca 800 000,00 € 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka        cca   80 000,00 € 

Výstavba novej mestskej tržnice        cca 100 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli      cca   50 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova     cca 170 000,00 € 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár      cca 200 000,00 € 

 



Mesto Fiľakovo (ďalej len „mesto“) dňa 5.2.2018 vyhlásilo druhýkrát  verejné obstarávanie na 

Novostavbu tržnice  Mesta Fiľakovo s predpokladanou hodnotou zákazky 506 000,00 € bez DPH 

(607 200,00 € s DPH).  

V stanovenom termíne boli mestu Fiľakovo doručené 3 ponuky na realizáciu investičnej akcie. Vývoj 

cien na stavebnom trhu malo za následok, že víťazná ponuka bola vo výške 744 651,18 € s DPH. 

Uvedená cena diela je vyššia oproti predpokladanej hodnote zákazky o 137 451,18 €, pričom aj 

predpokladaná hodnota zákazky už bola vyššia oproti stanoveného rozpočtu. 

Z uvedených dvoch dôvodov je potrebné zmeniť zoznam investičných akcií, ktoré budú 

financované z investičného úveru. Rekonštrukčné práce za účelom vytvorenia denného stacionára – 

z dôvodu ešte stále neexistujúcej výzvy – sa čiastočne presunú na neskoršie časové obdobie 

a predpokladaná hodnota čerpania investičného úveru vo výške 200 000,00 € sa čiastočne presunie 

na financovanie investičných akcií Výstavba novej mestskej tržnice - navýšenie o 160 000,00 € - a na 

Rekonštrukcii budovy ZUŠ na denný stacionár ostáva 40 000,00 €. 

 

Nový zoznam investičných akcií: 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského kultúrneho strediska cca 800 000,00 € 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Farská lúka        cca   80 000,00 € 

Výstavba novej mestskej tržnice        cca 260 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budov v športovom areáli      cca   50 000,00 € 

Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova     cca 170 000,00 € 

Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár      cca   40 000,00 € 

 

 

 

 

 

   

 

         PhDr. Andrea Mágyelová 

               prednostka MsÚ 


