
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku 

konanej dňa 30.05.2022 

 

Program:  1.  VZN  č.  2/2022,   ktorým   sa    mení   VZN     mesta   Fiľakovo    č.  6 /  2019   

                        o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  

         2. FILLECK, s.r.o.,  Jánošíkova  12A,  Fiľakovo  –  žiadosť  o  predaj  mestských   

                        Pozemkov – zverejnenie zámeru mesta predať pozemok 

                    3. Ing.  Marcel  Mojzeš,  J .  Kráľa  1662/ 1A,  Fiľakovo  –  žiadosť o predaj časti    

                        mestského pozemku  

                    4. Szabó Ottó, Nová Bašta  61  –  žiadosť  o  odkúpenie  pozemku  –   zverejnenie  

                        zámeru mesta predať pozemok              

                    5. Zámer  na  prenájom  nebytového  priestoru  m. č. 2 v budove Podnikateľského  

                        Inkubátora (Dom služieb s.č. 1216) formou obchodnej verejnej súťaže (VOS) 

         6. Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2021 a finančné plnenie rozpočtovaných 

                        príjmov a programového rozpočtovania výdavkov – skutočnosť  k 31.12.2021-  

                        - Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta k 31.12.2021                

         7. Komunitný plán sociálnych služieb    

         8. PHRSR – tematické dotazníky 

 

Členovia: 1. Csilla Gallová 

  2. Ing. Róbert Belko 

  3. PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

  4. Ing. Ladislav Rácz 

  5. Agnesa Husztiová 

  6. Beata Bakaová 

 

     Dnešného zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Predsedníčka komisie Csilla Gallová privítala prítomných a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. 

 

1. K vypracovaniu návrhu VZN č. 2/2022 o poskytovaní dotácií  došlo z dôvodu rozšírenia 

podmienok poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta o povinnosť žiadateľa 

spolufinancovať účel dotácie, a to  5% zo sumy požadovanej dotácie,  ďalej z 

doplnenia povinnosti žiadateľa spĺňať všetky podmienky uvedené v § 8a ods. 4 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p. a zároveň sa 

predlžuje termín na zúčtovanie dotácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, 

v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

 

2.  FILLECK, s.r.o. žiada o predaj mestských pozemkov parc. CKN č.1137/3 a 1142/6 

o celkovej výmere 15m², ktoré sú situované v bezprostrednej blízkosti areálu 

rozostavanej budovy serverovne  a sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ plánuje 

vybudovať oplotenie na južnej hranici firemného areálu. Predaj tohto pozemku môže 

mesto realizovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

3. Ing. Marcel Mojzeš žiada o predaj časti mestského pozemku parc. EKN č.627/1 

o ploche cca.100 m² pri ul. J. Kráľa vo Fiľakove okolo dvojgaráží vo vlastníctve 

žiadateľa z dôvodu priľahlej plochy  k stavbe.  Zámerom mesta je predať pozemok na 



základe novovyhotoveného geometrického plánu z majetku Mesta Fiľakovo formou 

OVS. 
 

4. Szabó Otto žiada o odkúpenie mestského pozemku  parc. CKN č. 3546/238 vo výmere 

25m² za trhovú cenu 20,00€/m² za účelom podnikania. Predaj tohto pozemku môže 

mesto realizovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

5. Zámer mesta na prenájom nebytového priestoru m. č. 2 v budove Podnikateľského 

inkubátora formou verejnej obchodnej súťaže (VOS), nakoľko súčasný nájomca 

Miroslav Janšto vypovedal zmluvu o nájme (koniec výpovednej lehoty 31.07.2022). 

 

6. Členom komisie bol predložený návrh Záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2021 a  

finančné plnenie rozpočtovaných príjmov a programového rozpočtovania výdavkov 

(skutočnosť rozpočtu  k 31.12.2021) -  návrh Hodnotiacej správy programového 

rozpočtu Mesta k 31.12.2021. 

 

7. Mesto Fiľakovo vypracovalo  aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Fiľakovo (KPSS) na roky 2023 – 2027. Aktualizácia KPSS je zameraná na 

prepracovanie dokumentu tak, aby bol v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

 

8. Komisii boli predložené tematické dotazníky – formuláre slúžiace na získanie 

informácií pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 – 2030. Vyplnený dotazník bude 

odovzdaný p. Ing. Arch. Anderkovej na ďalšie spracovanie. 

 

Komisia doporučuje: 

 

1. Schváliť VZN mesta Fiľakovo č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo 

č.6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta s účinnosťou od 01.08.2022 

2. Schváliť zverejnenie zámeru predať mestský pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre firmu FILLECK, s.r.o. 

3. Schváliť zámer predať mestský pozemok  formou obchodnej verejnej súťaže 

4. Schváliť zverejnenie zámeru predať mestský pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre Szabó Otta. 

5. Schváliť: a) zverejnenie zámeru na prenájom nebyt. priestoru v Podnik. Inkubátore 

    b) spôsob prenájmu formou VOS 

    c) podmienky VOS 

    d) komisiu na vyhodnotenie ponúk 

    e) OVS vyhlásiť opakovane 

      6.  a) Schváliť  Záverečný  účet  mesta  Fiľakovo  za  rok  2021 a celoročné  hospodárenie                          

               bez výhrad   

           b) Schváliť   použitie   prebytku   hospodárenia   mesta   na   tvorbu   rezervného fondu   

                v celkovej výške 237.450,82 € 

           c) Schváliť Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta k 31.12.2021 

      7.  Schváliť Komunitný plán sociálnych služieb  

       

 

 

 

Zapísala: Agnesa Nagyová        Csilla Gallová - predsedkyňa

    



 


