
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku 

konanej dňa 11. februára 2020 

 

 

Program:   1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019 

            2. Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta   

             3. Návrh na vyradenie neupotrebiteľných predmetov 

             4. Aktuálne otázky 

      

Prítomní:   1. Csilla Gallová       

             2. Ing. Róbert Belko 

             3. PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

             4. Ing. Ladislav Rácz 

             5. Agnesa Husztiová 

             6. Beata Bakaová  

             7. Ing. Agáta Balážová  

                         

Dnešného zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie. Predsedníčka komisie Csilla Gallová 

privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešného zasadnutia.  

1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019 

 

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci  kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými 
financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné 
školy, Základná umelecká škola, 2  materské školy, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, Verejno- 
prospešné služby mesta a Nezábudka n.o. ( Domov seniorov ) disponovali k 31.12.2019 s hmotným majet- 
kom (HM) v celkovej hodnote 29 191 632,61 EUR. Táto hodnota je o  4 114 599,21 EUR vyššia oproti hod- 
note HM evidovaného ku koncu roku 2018 (25 077 033,40 EUR), čo predstavuje 14,10% nárast. 
Okrem hmotného majetku  mesto vykazuje pozemky v hodnote  3 530 761,59 EUR, nehmotný investičný 
majetok v sume  162 370,94 EUR, finančné investície vo forme majetkových cenných papierov v celkovej 
hodnote  2 259 234,77 EUR, finančné investície  vo forme majetkového  vkladu v obchodnej spoločnosti 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 540 269,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach 
vo výške 629 581,08 EUR. 
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali  k 31.12.2019 pohľadávky v celkovej výške  455 614,49 EUR a 
celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 3 546 293,52 EUR. 
V priebehu roka 2019 boli znížené daňové pohľadávky za obdobie 1998-2018 v celkovej výške  29 323,60 
EUR. 



Mestom a ním zriadenými organizáciami dosiahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie vyjadrené 
číselnými hodnotami, sú jednoznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití všetkých 
dostupných verejných finančných prostriedkov počas celého roka 2019. 
 
 

2. Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta  

Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015-2023 ( ďalej len „PRM“) je strategický 
strednodobý rozvojový dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta, prioritné rozvojové oblasti, opatrenia a 
aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle aktualizovaného zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. 

Východiskom pre jeho tvorbu bol schválený dokument o regionálnom rozvoji SR –Národná stratégia 
regionálneho rozvoja SR  a ostatné národné, krajské a mestské strategické dokumenty. Do PRM boli 
zapracované východiská a závery z Partnerskej dohody podpísanej medzi SR a EÚ, ktorá definuje 
využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 –2020. PRM je spracovaný aj v 
súlade so zákonom č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 PRM sa zameriava na realizáciu významných zmien s dlhodobým dopadom na rozvoj územia 
mesta Fiľakovo, analyzuje danosti mesta Fiľakovo s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Realizácia aktivít 
PRM sa predpokladá v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte. Schválením PRM si mesto 
zadefinovalo stratégiu naplnenia úloh na roky 2015 –2023, pričom obsahuje aj podrobnejší akčný plán na 
obdobie 3 rokov 2016-2018 (z pohľadu projektov vyhodnocujeme aj rok 2019).  

 
3. Návrh na vyradenie neupotrebiteľných predmetov 

 
Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským predložila Návrh na vyradenie 
neupotrebiteľných predmetov z inventára školy. Jedná sa o učebnice.   
 

Komisia doporučuje: 

- Schváliť výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019 

- Schváliť vyradenie neupotrebiteľných predmetov na ZŠ Lajosa Mocsáryho 

 

Komisia berie na vedomie: 

- Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta  
 

 

Csilla Gallová 

Predsedníčka komisie 

 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 



 

 
 


