
 
 

  

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  6 

zo šiesteho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  Fiľakove 
konaného dňa 6. septembra  2007 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE  NA  VEDOMIE 
1) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2007. 

2) Petíciu občanov proti výstavbe nákupného strediska Lidl s tým, že trvá na pôvodnom 
uznesení č.4/B/18. zo dňa     26.04.2007. 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Výsledky v plnení rozpočtu mesta Fiľakovo a rozpočtu príspevkových a rozpočtových 

organizácií za I. polrok 2007 

2) Odpredaj pozemku p. r. 3375/29 o výmere 1170 m² do vlastníctva Kataríny Bariovej, 
Farská Lúka 44, Fiľakovo za účelom výstavby rodinného domu za kúpnu cenu 100,- 
Sk/m² a so zriadením predkupného práva v prospech mesta s tým, že kúpna zmluva sa 
uzatvorí najneskôr do 31.12.2007. 

3) Zrušenie ťarchy predkupného práva k parcele č. 207/2 a 207/7 o celkovej výmere 108 
m². 

4) Úpravu rozpočtu mesta – na originálne kompetencie na úseku školstva o sumu 
741.000,- Sk na financovanie prevádzky novovytvoreného školského zariadenia – ŠJ 
pri ZŠ Farská Lúka na obdobie od 1.9.-31.12.2007. 

5) Úpravu rozpočtu mesta – zvýšenie bežného transferu pre VPS Fiľakovo na činnosť 
FTC o 180.000,- Sk  z dôvodu zvýšenia nákladov postupom futbalového oddielu do 
III. ligy. 

6) Rozšírenie právomoci primátora mesta vykonávať zmeny v kapitálových  položkách 
rozpočtu mesta do výšky 500 tis. Sk a v bežnom rozpočte do výšky 100 tis. Sk(§ 11 
ods. 4, písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 
334/2007 Z.z.). 

7) Vykonanie organizačných zmien – zrušenie Centra voľného času IUVENES 
a vytvorenie školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ Farská Lúka s účinnosťou 
od 1. 1. 2008. 

8)  

C/ ODROČUJE 

 
Prerokovanie žiadosti SZZ ZO-21-9 Šávoľská cesta 32/A Fiľakovo na poskytnutie pôdy vo 
vlastníctve mesta za prijateľnú cenu až po splnení týchto podmienok: 

- vytypovať mestom vhodný pozemok, 



 
 

  

- predložiť súhlasné stanoviská na výmenu týchto pozemkov od všetkých podielových 
spoluvlastníkov, 

- po splnení týchto podmienok opätovne prerokovať žiadosť SZZ v MZ. 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania. 

Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

     Prítomní: 16 

     Za prijatie: 16 

     Proti prijatiu: 0 

     Zdržali sa: 0 

     Prednostka MsÚ:                                           Primátor mesta: 

     Mgr.Ľudmila Svoreňová                               Jozef  A g  ó c s 

 

     I. overovateľ:                                                II. overovateľ: 

     Zupko Ladislav                                            Ing. Róbert Belko 

 Vo Fiľakove dňa 6. septembra   2007 

     Za správnosť: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


