
Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku 

konanej dňa 06.12.2022
Program:

1. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2023 pre 
občianske združenia (kompetencia MR a MsZ)

2. VZN č.7/2022 , ktorým sa mení VZN č.8/2020 o podmienkach parkovania a státia 
vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za 
trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo

3. VZN č.9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady

4. VZN č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti
5. Majetkovoprávne záležitosti:

a) Vyhlásenie ďalšieho kola OVS na predaj mestského pozemku
b) FILWOOD-TRADE s.r.o. - Žiadosť o kúpu mestského pozemku

6. VZN č........./2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Fiľakovo

Členovia komisie:

1. Bc. Csaba Nagy - predseda
2. Beata Bakaová
3. Alfréd Bari
4. Ing. Róbert Belko
5. Agnesa Husztiová
6. Róbert Laboda

Dnešného zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. Predseda 
komisie Bc. Csaba Nagy privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.

1. Občianske združenia podali Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2023, 
a to osem občianskych združení, ktorých požadovaná dotácia na rok 2023 vo výške 5.400,00€ je 
v kompetencii mestskej rady (od 351,00 € - 700,00€, viď prílohu č. 1) a desať občianskych združení, 
ktorých požadovaná dotácia na rok 2023 vo výške 139.050,00€ je v kompetencii mestského 
zastupiteľstva (70l,00€ - 120.000,00€, viď prílohu č.2).

Komisia doporučuje schváliť žiadosti občianskych združení s pripomienkou, aby sa združeniu 
„Minorita za všetkých“ krátila dotácia na 2.000,00 €, nakoľko majú veľmi nízke percento 
spoluúčasti a spolufinancovania z ostatných zdrojov (napr. sponzorstvo, projekty) oproti 
ostatným občianskym združeniam.

2. Dôvodom na novelizáciu VZN č.7/2022 ktorým sa mení VZN č.8/2020 o podmienkach parkovania 
a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, bola realizácia investičných akcií, v rámci ktorých sa 
vytvorili nové parkovacie miesta a vznikom týchto nových parkovacích miest sa navýšil aj počet 
vyhradených parkovacích miest, a to jedno na Vajanského ulici ajedno na ulici Biskupickej.

3. K vypracovaniu návrhu VZN č.9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, došlo z dôvodu zásadných úprav cien za 



nakladanie s odpadom, ktoré sa týka najmä skládkovania, a keďže odpadové hospodárstvo na 
Slovensku prešlo výraznými zmenami, náklady mesta na odpadové hospodárstvo neustále rastú.

4. K návrhu VZN č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti, čím sa upravujú jednotlivé sadzby pre daň 
z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov, došlo z dôvodu zvýšenia zdrojov do rozpočtu mesta, 
nakoľko samospráva má z roka na rok čoraz viac povinností bez finančného krytia.

5. Majetkovoprávne záležitosti:
a) Vyhlásenie ďalšieho kola OVS na predaj mestského pozemku, ktorý skončil 
v predchádzajúcom kole OVS neúspešne - zámer na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na 
predaj mestského pozemku so zníženou výškou minimálnej kúpnej ceny zo 100,00€/m2 na 
............ €/m2. Ostatné podmienky súťaže zostanú v intenciách schváleného uznesenia 
č.l 11/2022.

Pripomienka komisie: nakoľko sa ceny nehnuteľností neustále zvyšujú, členovia komisie 
nedoporučujú zmeniť výšku minimálnej kúpnej ceny, čiže navrhujú udržať výšku ako bola 
aj v L kole OVS, a to 100,00€/m2.

b) Spoločnosť F1LWOOD-TRADE s.r.o. žiada o predaj mestského pozemku na Sávoľskej ceste, 
ktorý tvorí súčasť areálu lineárneho stláčania komunálneho odpadu a momentálne ju využíva 
VPS. Tento pozemok už v rokoch 2013 a 2015 žiadala o predaj aj firma SYNGAS s.r.o., ale 
MsZ tieto žiadosti neschválili.

Komisia nedoporučuje schváliť zámer na predaj pozemku, nakoľko v budúcnosti môže byť 
využitý aj v spojení s investičnou akciou: „Revitalizácia priemyselnej zóny“.

6. K vypracovaniu návrhu VZN č......... /2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2021 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo, sa pristúpilo z dôvodu určenia finančných pásiem A a B pre školské stravovanie na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií s platnosťou od 01.01.2023, a to Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 16.11.2022. Nakoľko náklady v školských jedálňach škôl 
a školských zariadení neustále stúpajú ( mzdy,energie), je potrebné upraviť aj výšku príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov.

Komisia doporučuje:

1. Schváliť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta pre OZ, ktoré sú v kompetencii MR 
spolu vo výške 5.400,00€ € a pre OZ, ktoré sú v kompetencii MsZ spolu vo výške 138.250,006

2. Schváliť VZN č. 7/2022 , ktorým sa mení VZN č.8/2020 o podmienkach parkovania a státia 
vozidiel na území mesta Fiľakovo,.....

3. Schváliť VZN č.9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady

4. Schváliť VZN č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti
5. Schváliť VZN č......... /2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo



Komisia nedoporučuje:

1. Zmeniť text prvej odrazky v bode B uznesenia č.l 11/2022 : - výška minimálnej kúpnej ceny
IOO,OO€/m2 pozemku, čiže doporučuje nechať uvedenú výšku kúpnej ceny

2. Schváliť zámer na predaj pozemku pre FILWOOD-TRADE s.r.o.

Zapísala: Agnesa Nagyová Bc. Csaba Nagy - predseda komisie



Dotácie v kompetencii mestskej rady na rok 2023
( od 351,00 € do 700,00 € )

Zasadnutie MsR dňa

Porád, 
číslo Názov a sídlo žiadateľa IČO žiadateľa Verejnoprospešný účel

Požadovaná 
výška dotácie

Príslušná komisia 
mestského zastupiteľstva

1. OZ Slobodný cval-Szabad Vágta PT 
Jánošíkova 8, Fiľakovo

53551575 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 700,00 EUR Komisia pre kultúru

2. Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség- 
Zväz skautov maďarskej národnosti

176418960002 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 700,00 EUR Komisia pre kultúru

3. OZ MLADÝ UMELEC, Záhradnícka 
2a, Fiľakovo

37892215 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

500,00 EUR Komisia pre kultúru
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež

4. Spoločnosť Pro Futuro, Farská lúka 40, 
Fiľakovo

31922686 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 700,00 EUR Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež

5. OZ KULTIKON, Madácha 5, 
Fiľakovo

50004786 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 700,00 EUR Komisia pre kultúru

6. OZ Kultfeszt, L Mája 733/19, 
Fiľakovo

52016013 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 700,00 EUR Komisia pre kultúru

7. OZ ľN-NOVA, Tulipánová 18, 
Fiľakovo

42312434 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 700,00 EUR Komisia pre kultúru
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež

8. OZ Fiľakovskí vlci - FUleki Farkasok
Farská lúka 40, Fiľakovo

50033662 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 700,00 EUR Komisia pre kultúru
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež

9.

10.

11.

Požadovaná dotácia v kompetencii mestskej rady spolu na rok 2023: 5.400,00 EUR

schválená dotácia:



1 o • 0-

Dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva na rok 2023
(od 701,00 € do 120 000,00 €)

Uznesenie MsZ č.....zo dňa

Porád, 
číslo Názov a sídlo žiadateľa IČO žiadateľa Verejnoprospešný účel

Požadovaná 
výška dotácie

Príslušná komisia 
mestského zastupiteľstva

1. OZ MADOM, Kvetná 3, Fiľakovo 42001137 Rozvoj a ochrana duchovných a kutúmych hodnôt 2.000,00 EUR Komisia pre kultúru

2. OZ Kovosmaltskí zvárači, Obrancov 
mieru 1092/16, Fiľakovo

42314186 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

1.000,00 EUR Komisia pre kultúru
Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mlác ež

3. OZ Hudba bez hraníc-hbh,Sládkovičov; 
1211/9, Fiľakovo

45766789 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 1.500,00 EUR Komisia pre kultúru

4. OZ e-Talentum, Farská lúka 38, 
Fiľakovo

50005090 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 1.200,00 EUR Komisia pre školstvo, vzdelávanie a mlác ež

5. OZ FTC Fiľakovo, Biskupická 49, 
Fiľakovo

14220466 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 120.000,00 EUR Komisia pre šport a telesnú výchovu

6. ZO Csemadok, Madácha 5, 
Fiľakovo

3784392 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 3.000,00 EUR Komisia pre kultúru

7. MINORITA ZA VŠETKÝCH
Malocintorínska 1163/30, Fiľakovo

42395372 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 2.800,00 EUR Komisia pre kultúru

8. MO Jednoty dôchodcov, Tichá 1659/5, 
Fiľakovo

8970193342 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 1.700,00 EUR Komisia pre kultúru

9. luvenis Neogradiensis, Sládkovičova 
1208/1, Fiľakovo

50675851 Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt 5.000,00 EUR Komisia pre kultúru

10. OZ Športový klub NOVOHRAD 
Školská 776/2, Fiľakovo

53596960 Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy 850,00 EUR Komisia pre šport a telesnú výchovu

Požadovaná dotácia v kompetencii mestského zastupiteľstva spolu na rok 2023: 139.050,00 EUR
schválené dotácie:


