
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

UZNESENIE   Č. 13 

zo trinásteho - riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove konaného 

dňa 19. júna 2008 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
1) Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za rok 2007 
2) Správu o činnosti Mestskej polície v I. štvrťroku 2008 
3) Správu o činnosti mesta v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v roku 2007 
4) Správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách: 

a) kontrola čerpania rozpočtu VPS na ostatné služby – verejné osvetlenie v roku 2007 
b) kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom Fiľakovo v roku 2008 

neziskovej organizácii Nezábudka 
5) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ prijatých v II. polroku 2007 
6) Správu o výsledkoch preventívnych protipožiarnych kontrol vykonávaných v meste 
7) Udelenie ceny primátora dirigentke ženského speváckeho zboru Zelme Mezriczkej 
8) Správu VPS o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených HK mesta Fiľakove 

pri kontrole čerpania rozpočtu VPS na verejné osvetlenie v roku 2007 

B/  S C H V A Ľ U J E 
1) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2007 s nasledovnými výsledkami: 

• Príjmy       173 092 353,45 Sk 

• Výdavky       104 165 998,98 Sk 

• Poskytnuté finančné prostriedky z účtu decentralizačnej dotácie na výdavky 

pre rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD)   59 719 699,70 Sk 

• Výsledok hospodárenia     + 9 206 654,77 Sk 

• Zostatok sociálneho fondu     281 181,98 Sk 

• Zostatok sociálneho fondu „školstvo“     104 175,88 Sk 

• Zostatok rezervného fondu     957 953,77 Sk 

• Stav záväzkov – mestský úrad          38 033 263,45 Sk 

• Stav záväzkov „školstvo“     1 123 398,47 Sk 

BEZ  V Ý H R A D. 

2) Rozdelenie čistého hospodárskeho výsledku vo výške 11 192 167,16 Sk nasledovne: 

• Prídel do rezervného fondu 10 %, t.j.    1 034 972,32 Sk 

• Prídel do sociálneho fondu 10 %, t.j.    780 000,00 Sk 

• Zostatok termínovaného vkladu ponechať na účte TV až do rozhodnutia o jeho 
použití, t.j.                                                                                942 500,55 Sk 



 
 

 
 

• Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2007, t.j.        6 565 181,90 Sk. 

3) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo: -  náklady 19 999 268,- Sk 

                                           -  výnosy   20 310 102,- Sk 

                                           -  prebytok  + 310 834,- Sk 

                                           -  tvorba fondu reprodukcie 773 724,- Sk, 

                                           -  použitie fondu reprodukcie 773 724,- Sk 

• MsKS mesta Fiľakovo: - náklady 5 152 123,40 Sk 

                                                            - výnosy    5 157 295,06 Sk. 

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

• Prenesené kompetencie 45 117 000,- Sk, 

• Originálne kompetencie 29 019 000,- Sk. 

5) Výsledky dosiahnuté v rozpočtovom hospodárení mesta za I. štvrťrok 2008 
a v hospodárení príspevkových organizácií (VPS, MsKS a HMF) 

6) Úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 nasledovne: 

a) navýšenie kapitálových výdavkov o 2.959 tis. Sk na realizáciu investičných akcií 
(DD, námestia, karanténnej stanice) a navýšenie kapitálových príjmov o 4.601,- tis. 
Sk o dotácie poskytnuté na realizáciu investičných akcií,(riešenie presunom v rámci 
kapitálového rozpočtu z iných položiek), 

b) navýšenie bežných výdavkov o 1.216 tis. Sk na pokrytie výdavkov na zakúpenie 
retardéra, odchodné, aktivačnú činnosť a komunitnú sociálnu prácu, 

c) navýšenie bežných príjmov o 1.216 tis. Sk o poskytnuté dotácie na aktivačnú činnosť, 
komunitnú sociálnu prácu a z konkurzu. 

d) navýšenie bežných výdavkov o 2 426 000 Sk o bežný transfer pre n.o. Nezábudka na 
prevádzku Domova dôchodcov vo forme prechodnej finančnej výpomoci. 

7) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2008 

8) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2008 

9) Pracovný poriadok zamestnancov mesta Fiľakovo 

10) Zámenu pozemkov, ktoré sú v spoluvlastníckom podiele Ing. Júliusa Szabóa v areáli 
kompostoviska o výmere 748 m2 , resp. vo vlastníctve mesta Fiľakovo o výmere cca 90 
m2 zastavaná ploch pod pohostinstvom Domino na Farskej Lúke. Podmienkou uzavretia 
zmluvy je vyrovnanie všetkých nedoplatkov bývalého , ako aj súčasného prenajímateľa 
pozemku pod pohostinstvom voči mestu Fiľakovo. Náklady súvisiace s vyhotovením GP 
na odčlenenie pozemku pri pohostinstve znáša nadobúdateľ. 

11) Odpredaj častí z mestských pozemkov p. č. 3472827 a 3472/1 o rozlohe cca 84 m2 
(12x7m) v rozsahu novovyhotoveného GP na výstavbu dvojgaráže do vlastníctva 
Alexandra Kováča, Janka Kráľa 1574/1, Fiľakovo za kúpnu cenu 150,- Sk/m2 so 
zriadením predkupného práva v prospech mesta. 



 
 

 
 

12) Odpredaj časti mestského pozemku reg. E par.č. 760/5 v rozsahu novovyhotoveného GP 
do vlastníctva Františka Tótha a manž. Boženy, Hviezdoslavova 1394/9, Fiľakovo 
o výmere cca 13 m2 (pred pivnicou) za kúpnu cenu 50,- Sk/m2 a o výmere cca 120 m2 
(nad pivnicou) za kúpnu cenu 20,- Sk/m2 s tým, že kupujúci sú povinní previesť stavebnú 
úpravu dotknutej plochy bez oplotenia. 

13) Vyradenie neupotrebiteľného majetku v celkovej hodnote 219.073,16 Sk z inventára ZŠ 
Školská 1, Fiľakovo v rozsahu návrhu inventarizačnej komisie zo dňa 27.5.2008. 
Členovia likvidačnej komisie pri ZŠ sú povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácie 
dotknutého majetku mesta v správe ZŠ Školská 1, Fiľakovo do 30. júna 2008. 

14) Prílohu k VZN mesta na vykonanie niektorých ustanovení zákona NR SR o sociálnej 
pomoci č. 195/1998 v znení zmien a doplnkov – Určenie výšky úhrad za nevyhnutné 
životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so 
spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby Mestom Fiľakovo. 

15) Udelenie ceny mesta Fiľakovo ženskému speváckemu zboru Melódia z príležitosti 30. 
výročia jeho založenia , prínosu v rozvoji kultúrneho života v meste a významnému 
úspechu na Kodályho dňoch v Galante – získanie zlatého venca. 

16) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na 
realizáciu projektu „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie 
a obnovy Základnej školy, Školská 1 Fiľakovo“ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo a ktorý je v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Fiľakovo, resp. strednodobými prioritami mesta Fiľakovo. 

17) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

18) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 
vo výške 1 300 000,- Sk. 

19) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 ROP na 
realizáciu projektu „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 
21 storočia“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským, 
Mládežnícka 7 vo Fiľakove v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo a ktorý je 
v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo, resp. 
strednodobými prioritami mesta Fiľakovo. 

20) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

21) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 
vo výške 800 000,- Sk. 

22) Zmluvu o spolupráci s mestom Szécsény  - Maďarská republika. 

23) S účinnosťou od 1. júla 2008 vykonávanie podnikateľskej činnosti v Novohradskom 
turistickom a informačnom centre , Podhradská 1985/14, Fiľakovo v nasledovných 
predmetoch podnikania: 

-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 

-ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

-administratívne služby, 

-organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

-reklamné a marketingové služby. 

 



 
 

 
 

C/ VYHLASUJE 
 

v zmysle § 18a, odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov  

4. september 2008 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra odovzdá svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 
dní pred dňom konania voľby, t.j. do 21. augusta 2008 do 16.00 hod. v zalepenej obálke 
s označením „Voľba HK“ (platí prezentačná pečiatka Mestského úradu vo Fiľakove). 

Súčasťou písomnej prihlášky (spolu s prehľadom doterajšej odbornej praxe) musí byť 

a) overená kópia dokladu o vzdelaní, 

b) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 

c) súhlas so zverejnením osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších 
úprav). 

Kvalifikačné predpoklady : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Po zvolení 
možnosť nástupu dňa 12. septembra 2008 na plný úväzok. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra môže na rokovaní mestského zastupiteľstva 
4. septembra 2008 prezentovať svoju prihlášku v časovom limite 5 minút, vystúpenie 
kandidátov bude v abecednom poradí. 

D) POVERUJE 
Otvorením obálok s prihláškami na voľbu hlavného kontrolóra a vypracovaním 
zoznamu kandidátov na voľbu so základnými údajmi komisiu v nasledovnom zložení: 

Ing. Estergomi Štefan,  

Mgr. Svoreňová Ľudmila, 

JUDr. Norbert Gecso. 

 

            E/ ODROČUJE 

Prerokovanie žiadosti p. Štefana Kómára, Rúbanisko II 420/21, Lučenec  o odpredaj časti 
mestskej nehnuteľnosti, p. č. 3844 o výmere 6 m2 až po predložení architektonického 
riešenia zámeru.  

 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 15 
Za prijatie: 15 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
Zoltán Parti                                                            Erik Kelemen 



 
 

 
 

 
Vo Fiľakove dňa 19. júna 2008 
 Za správnosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


