
 
 

  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

U Z N E S E N I E   Č.  4 

zo štvrtého riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  Fiľakove 
konaného 

 dňa 26. apríla  2007 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE 
1) Správu o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2006. 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo k záverečnému účtu mesta za rok 2006. 

3) Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska v roku 2006. 

4) Správu o činnosti Mestskej polície v I. štvrťroku 2007. 

5) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ v I. štvrťroku 2007. 

6) Správu o vykonávaní aktivačnej činnosti v meste Fiľakovo. 

7) Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou hlavného 
kontrolóra podaných: 

a) riaditeľom VPS mesta Fiľakovo, 

b) riaditeľom MsKS Fiľakovo, 

c) riaditeľkou ZŠ s VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mládežnícka 7, 
Fiľakovo, 

d) riaditeľom ZŠ Školská 1, Fiľakovo, 

e) riaditeľkou MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, 

f) riaditeľom ZUŠ, Koháryho námestie 8, Fiľakovo, 

g) Riaditeľom ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo. 

8) Správu HK o vykonanej kontrole nájomných zmlúv a prenájmu majetku mesta, ktorý je 
v správe kontrolovaného subjektu (následná kontrola po obdobnej kontrole v roku 2004) 
v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho na Farskej 
Lúke 64/B vo Fiľakove. 

9) Prípravu a postup uvedenia Hradného múzea do prevádzky – časový harmonogram. 

10) Úpravu platu primátora mesta a hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 
v znení zmien a doplnkov , zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov a v zmysle 
oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve v roku 2006. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E 



 
 

  

4) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2006 s nasledovnými výsledkami: 

• Príjmy       172 411 259,19 Sk 

• Výdavky       106 235 608,49 Sk 

• Poskytnuté finančné prostriedky z účtu decentralizačnej dotácie na výdavky 

pre rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD)   53 418 091,39 Sk 

• Výsledok hospodárenia     +12 757 559,31 Sk 

• Zostatok sociálneho fondu     109 666,29 Sk 

• Zostatok sociálneho fondu „školstvo“     97 078,38 Sk 

• Zostatok rezervného fondu      15 416,68 Sk 

• Stav záväzkov – mestský úrad          19 995 539,16 Sk 

• Stav záväzkov „školstvo“     326 918,60 Sk 

BEZ  V Ý H R A D. 

5) Rozdelenie čistého hospodárskeho výsledku vo výške 9 425 370,94 Sk nasledovne: 

• Prídel do rezervného fondu 10 %, t.j.    942 537,09 Sk 

• Prídel do sociálneho fondu 10 %, t.j.    942 537,09 Sk 

• Zostatok termínovaného vkladu ponechať na účte TV až do rozhodnutia o jeho 
použití, t.j.                                                                                924 458,76 Sk 

• Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2007, t.j.        6 615 838,00 Sk. 

6) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo: -  náklady 18 514 000,- Sk 

                                           -  výnosy   18 157 000,- Sk 

                                           -  schodok  - 357 000,- Sk 

• MsKS mesta Fiľakovo: - náklady 4 663 584,80 Sk 

                                                            - výnosy    4 739 402,02 Sk. 

4) Plnenie rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
nasledovne: 

• Prenesené kompetencie 41 543 000,- Sk, 

• Originálne kompetencie 24 423 000,- Sk. 

5) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní a o určení 
pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. 

6) Zmeny v organizačnej štruktúre Mestskej polície vo Fiľakove nasledovne: 

a) zvýšenie počtu príslušníkov MsP Fiľakovo na 9 osôb s účinnosťou od  1. apríla 
2007, 

b) zriadenie funkcie náčelníka MsP Fiľakovo s účinnosťou od 1. mája 2007. 



 
 

  

7) Zriadenie mestského kompostoviska na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
na mestskom pozemku  parcelné číslo 3963/6-7 s kapacitou 10 t ročne. 

8) Prevádzkový poriadok Mestského kompostoviska Fiľakovo. 
9) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného geom. 

plánu ( cca 25 bm ) do vlastníctva Róberta Zupka, Záhradnícka 9, Fiľakovo za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom vybudovania predajne hudobných nástrojov so zriadením 
predkupného práva v prospech mesta..  

 
10) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného geom. 

plánu ( cca 30 bm ) do vlastníctva Vojtecha Strapka, Farská lúka 62, Fiľakovo za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom vybudovania autobazáru so zriadením predkupného práva 
v prospech mesta. 

 
11) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného geom. 

plánu ( cca 30 bm ) do vlastníctva AnecTel Fiľakovo s.r.o. za kúpnu cenu 350,- Sk/m2 za 
účelom výstavby výrobných priestorov na výrobu elektrotechnických zariadení a výrobu 
plastových výrobkov so zriadením predkupného práva v prospech mesta. 

 
12) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 1824/1 v rozsahu novovyhotoveného geom. 

plánu ( cca 15 bm ) do vlastníctva Attilu Molnára, Obr. mieru 31,  Fiľakovo za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom vybudovania predajne autosúčiastok a mazív so zriadením 
predkupného práva v prospech mesta. 

 
13) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E z parc.č. 760/5 v rozsahu novovyhotoveného 

GP      ( cca. 155 m2 ) do vlastníctva Františka Tótha a manž., Hviezdoslavova 9, 
Fiľakovo za kúpnu cenu 20,- Sk/m2. 

 
14) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E z parc.č. 760/5 v rozsahu novovyhotoveného 

GP      ( cca. 150 m2 ) do podielového spoluvlastníctva Mgr. Marcela Pisoňa, Hronského 
6, Lužianky a Mgr.Svetlany Bystrianskej, rod. Pisoňovej Nám. Padlých hrdinov 9, 
Fiľakovo v podiele 1/2 – 1/2 za kúpnu cenu 20,- Sk/m2. 

 
15) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E z parc.č. 760/5 v rozsahu novovyhotoveného 

GP      ( cca. 150 m2 ) do vlastníctva Drs. Alfréda Somogyiho a manž. Mgr. Laury 
Somogyiovej, ul. Dlhá 12, Opatovský Sokolec za kúpnu cenu 50,- Sk/m2 s tým, že 
predávajúci poskytne kupujúcim 10% zľavu z kúpnej ceny za vyčistenie a odstránenie 
smetiska z predmetnej lokality. 

    
16) Uzavretie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ s obchodnou spoločnosťou Kaufland na 

odkúpenie pozemkov cca 5000-7000 m2 pri ul. Biskupickej na výstavbu diskontnej 
predajne v rozsahu novovyhotoveného GP za kúpnu cenu 600,- Sk/m2 s možnosťou 
vybudovania kruhovej križovatky. 

 
17) Odpredaj časti mestského pozemku z parc.č. 2483/1 o výmere cca 200 m2 do vlastníctva 

SAFI - Petra Sáfránya, Tulipánová 11, Fiľakovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 so zriadením 
predkupného práva v prospech mesta. Podmienkou prevodu je záväzok zo strany 
kupujúceho, že predmetný pozemok bude využívať len ako oddychovú plochu.  

 



 
 

  

18) Zámer spoločnosti LIDL Slovenská republika v.o.s. na realizáciu obchodného domu 
v lokalite ulíc Biskupická a Železničná s možnosťou vybudovania kruhovej križovatky. 

 
19) Odpredaj mestského pozemku parc.č. 1989/1 o výmere 516 m2 za kúpnu cenu 1000,- 

Sk/m2 a príslušenstvá k pozemku ( stavba Šťavica, prameň, vrátane vrtu a podzemných 
vedení ) za cenu stanovenú znaleckým posudkom do vlastníctva spol. LIDL SR v.o.s. 

 
20) Zriaďovaciu listinu Hradného múzea vo Fiľakove – príspevkovej organizácie mesta 

Fiľakovo. 
 
21) Základný plat zástupcu primátora mesta vo výške 70 % platu primátora mesta 

s účinnosťou od 1. januára 2007. 
 
22) Odmenu primátora mesta na rok 2007 vo výške 37,5 % mesačného platu. 

 
23) Odmenu zástupcu primátora mesta na rok 2007 vo výške 31,9 % mesačného platu. 

 
24) Odmenu hlavného kontrolóra mesta na rok 2007 vo výške 23,8 %mesačného platu. 

 
25) Predaj pozemkov na výstavbu garáží na ul. Parkovej alternatívu D návrhu, t.z. za cenu 

32.282,- Sk/1 garážové miesto. 

 

C/  U K L A D Á 
1) Riaditeľovi Základnej školy s VJM Lajosa Mocsáryho na Farskej Lúke 64/B vo Fiľakove 
predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu 
voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou. 

Termín: na zasadnutí MZ v mesiaci jún 2007 

2) Prijať opatrenia na základe správy auditora o výsledku previerky správnosti riadnej 
účtovnej závierky za rok 2006. 

Zodpovedná: prednostka MsÚ 

Termín: 31. 5. 2007 

 

D/ Z R I A Ď U J E 
Hradné múzeum vo Fiľakove ako príspevkovú organizáciu mesta Fiľakovo dňom registrácie 
organizácie ŠÚ SR. 

 

E/  V O L Í 
 

Za člena komisie na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane verejného záujmu poslanca MZ 
Jánosa Takácsa. 

F/ RUŠÍ 
Uznesenie MZ zo dňa 28. apríla 2005 pod písm. B, č. 17 v plnom rozsahu. 



 
 

  

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania MZ. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

     Prítomní: 16 

     Za prijatie: 16 

     Proti prijatiu: 0 

     Zdržali sa: 0 

     Prednostka MsÚ:                                           Primátor mesta: 

     Bc.Ľudmila Svoreňová                                  Jozef  A g  ó c s 

 

     I. overovateľ:                                                II. overovateľ: 

     MUDr. Vladimír Lukáč                                Jozef Jačmeník 

  

     Vo Fiľakove dňa 27. apríla  2007 

     Za správnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


