
 

 Z á p i s n i c a 

 
zo spoločného zasadnutia komisií - komisia mestského majetku a finančnej 

komisie 
konanej dňa 7. decembra 2017 

 
 
Program:   1. Návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2018-2020 
                    2. Majetkovoprávne záležitosti                     
                      
Prítomní členovia komisie:    PaedDr. Tímea Tankina Tóth -  predsedníčka 
                                               Ing. Valéria Budaiová - člen 
   Mgr. Róbert Rubint – člen 
   Ing. Ladislav Rácz – člen 
                                               Mgr. Csaba Baucsek – člen 
                                               Ing. Agáta Balážová – tajomníčka 
 

1. Kúpa nájomných bytov na ul. Biskupickej (Sputnik) 
Dnešného zasadnutia sa zúčastnili aj investori, predávajúci aj spracovateľ troch 
žiadostí, ktoré budú podávané v januári 2018 v záujme získania dotácií, resp. úveru 
s 0% úrokom. Jedná sa o novú bytovku, bývalý hotel Sputnik. Pán Podhora a pán 
Múčka oboznámili prítomných s návrhom predloženej zmluvy. 
Na základe  kúpnej  zmluvy je stav  spojený  s novelizáciou  zákona  č. 150/2013  Z.z. 
v znení  neskorších  predpisov o Štátnom  fonde rozvoja  bývania, ktorý bol schválený 
v mesiaci 10.2017 a vykonávacie predpisy boli  spracované pre potrebu  žiadateľov až 
v druhej polovici mesiaca 11.2017. Keďže došlo k zmenám v podmienkach podávania 
žiadostí, nebol dostatočný časový priestor pre prípravu podkladov. Na druhej strane je 
tiež dôležitý faktor, ktorý musíme rešpektovať a to je snaha o podanie žiadosti v termíne 
15.01.2018 aby sme pre ňu získali maximálny počet bodov pri nasadzovaní poradia 
žiadostí v BSK. Okrem týchto faktorov je tu aj vplyv na zapracovanie splátok 
prípadného úveru od ŠFRB do rozpočtu mesta na rok 2018 a tiež aj  vlastných zdrojov 
na financovanie žiadosti. 
 

 
 
                                       

2. Návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo 
 

 Na dnešné zasadnutie boli pozvaní členovia všetkých komisií pôsobiacich pri MsZ 
Mesta Fiľakovo z dôvodu, že bol prednesený návrh Finančného rozpočtu na roky 2018-
2020 podľa programov a aktivít.  

 
     S návrhom rozpočtu prítomných oboznámila prednostka MsÚ PhDr. Andrea 

Mágyelová. Rozpočet bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj 
v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. 

 
 
 
 



 
 
 
     Pán primátor prítomných oboznámil s plánovanými investičnými zámermi na 

plánované obdobie 2018 – 2020, projektami a rozvojovými aktivitami, 
s rekonštrukciami miestnych komunikácií. 

     
     V ďalšom bol priestor na diskusiu, nakoľko však ohľadne rozpočtu neboli žiadne 

návrhy a pripomienky, spoločné zasadnutie boli ukončené. 
 Členovia komisie mestského majetku a finančnej komisie pokračovali v rokovaní. 

Ohľadne rozpočtu nemal nik z členov žiadne pripomienky. Bol však daný priestor na 
pripomienkovanie v termíne do 11.12.2017. 

 
 
 

                  Komisia odporúča: 
           Schváliť návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2018 -2020 
 

Komisia: 
-  k bodu 1  o kúpe nájomných bytov na ul. Biskupickej nemá žiadne pripomienky 
- vytýka, že žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta neboli predložené na prerokovanie    
finančnej komisii 
 

 
 
 
 
                                                                                               PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
                                                                                                   Predsedníčka komisie v.r. 
 
 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 
 


