Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri
mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove
Zápisnica
zo zasadnutia komisie, konaného dňa 7. decembra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Kúpa 21 nájomných bytov v stavbe „ Prestavba hotela na bytový dom“ – Mládežnícka
768/1, Fiľakovo“ od spoločnosti KP REALSTAV, s. r. o., so sídlom: Ul. Sládkovičova
17, 984 01 Lučenec
2. Návrh programového rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2018, 2019 a 2020
3. Diskusia

K bodu 1/
Zasadnutie otvoril primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD.. Privítal prítomných a odovzdal
slovo p. Podhorovi zástupcovi spoločnosti KP REALSTAV, aby oboznámil členov komisie s
aktuálnym stavom projektu „ Prestavba hotela na bytový dom“ – Mládežnícka 768/1,
Fiľakovo“.
p. Podhora
Stavba je pripravená na kolaudáciu, do konca decembra by mala byť skolaudovaná
S termínom od 15. januára do 28. februára 2018 je možné podať žiadosti do Štátneho fondu
rozvoja bývania o dotáciu. Za účelom realizácie odkúpenia 21 nájomných bytov Mestom
Fiľakovo, určenia spôsobu prideľovania nájomných bytov, výšky nájomného ako aj ďalších
náležitostí je potrebné prijať VZN. Návrh uznesenia ako aj návrh VZN boli zaslané členom
komisie na preštudovanie a tvoria prílohu tejto zápisnice.
Komisia odporúča schváliť „Návrh na uznesenie do Mestského zastupiteľstva vo
Fiľakove ako aj VZN mesta Fiľakovo č. 7/2017 o spôsobe prideľovania nájomných
bytov“ bez pripomienok.

K bodu 2/
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka mestského úradu predniesla návrh programového
rozpočtu na rok 2018 a plán na roky 2019 – 2020. Štruktúra programového rozpočtu obsahuje
13 programov.
Celkové príjmy na rok 2018 činia 10 765 425,00 €, z toho bežné príjmy tvoria čiastku
7 549 165,00 €, kapitálové príjmy 1 513 260,00 € a príjmy z finančných operácií 1 703 000,00
€.
Celkové výdavky na rok 2018 sú plánované vo výške 10 765 425,00 €, z toho bežné výdavky
tvoria 7 170 585,00 €, kapitálové výdavky 3 512 340,00 € a finančné operácie vo výške
82 500,00 €.
Programový rozpočet mesta na rok 2018 je vyrovnaný, nakoľko plánované príjmy a výdavky
sú v rovnováhe.
Primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. oboznámil prítomných s návrhom investičných akcií
na rok 2018. Na asfaltovania ulíc sú plánované náklady vo výške 226 500,00 €. Jedná sa
o nasledovné miestne komunikácie: Fialková, Kvetná, Záhradnícka, Farská lúka, časť
parkoviska pred MsKS (Námestie slobody) a miestna komunikácia pri pošte.
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Rozpočet obsahuje aj náročnejšie investičné akcie ako: Rekonštrukcia a modernizácia budovy
MsKS - plánované náklady 950 000,00 €, Sprístupnenie a zveľaďovanie stredovekého hradu
INTERREG - plánované náklady 927 988,56 €, Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štúrova plánované náklady 641 899,53 €, Mestská tržnica - plánované náklady 585 574,00 €,
Rekonštrukcia budovy ZUŠ na denný stacionár – plánované náklady 213 800,00 € a ďalšie
rozvojové programy.
Na realizáciu stavieb na rok 2018 sú plánované náklady vo výške 4 071 111,46 €.
Na prípravu projektových dokumentácií budúcich stavieb sú plánované náklady vo výške
30 200,00 € a na zabezpečenie inžinierskej činnosti (odborný dozor investičných akcií) je
plánovaná suma 44 732,00 €.
Celkové náklady plánovaných a rozostavaných investičných akcií na rok 2018 činia
4 146 042,46 €.
Komisia odporúča schváliť „Návrh programového rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky
2018 – 20200“ bez pripomienok.
K návrhu programového rozpočtu na rok 2018 a plán na roky 2019 – 2020 zo strany
komisií neboli pripomienky, preto primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD., poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ladislav Szakó
predseda komisie v. r.

Zapísala: Margita Suppenová

2

