
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  17 

zo sedemnásteho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 11. decembra   2008 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

1) Správu o činnosti MsP za III. štvrťrok 2008. 
2) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu na roky 2009-

2011. 
3) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta nasledovne: 

a) Správa o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu Hradného múzea Fiľakovo na 
všeobecné služby. 

b) Správu o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkoch rozpočtu MsKS na 
odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru za rok 2007 a január až 
september 2008. 

c) Správu o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu VPS na ostatné služby – 
cintorínske služby v I. polroku 2008. 

d) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2008. 
4) Správu riaditeľa MsKS o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou a opatrenia primátora mesta prijaté na základe výsledkov kontroly 
vykonanej hlavným kontrolórom. 

5) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
6) Správu k návrhu Zmeny a doplnku  č. 1/2008 Územného plánu mesta Fiľakovo 

 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta a hospodárenia PO za I. – III. štvrťrok 

2008. 
2) Navýšenie kapitálových výdavkov o 634 tis. Sk na nákup interiérového vybavenia, 

výpočtovej techniky a špeciálnych strojov. 
3) Zníženie kapitálových výdavkov o 2 130 tis. Sk (z nevyčerpaných  prostriedkov na 

realizáciu stavieb) a ich presun do výdavkov bežného rozpočtu. 
4) Navýšenie bežných výdavkov o 4 727 tis. Sk na pokrytie výdavkov bežného rozpočtu 

v zmysle prílohy č. 2 so zohľadnením presunu sumy 2 130 tis. Sk z kapitálového 
rozpočtu na pokrytie výdavkov bežného rozpočtu.. 

5) Navýšenie bežných príjmov o 6.127 tis. Sk o  dotácie na aktivačnú činnosť, terénnu 
sociálnu prácu a príjmy CVČ IUVENES.  

6) Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na bežný účet mesta na úhradu 
investičných výdavkov vo výške 1.990.000,- Sk. 

7) Presun finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania na bežný účet mesta na 
úhradu investičných výdavkov vo výške 4.631.331,28 Sk. 

8) Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2009-2011, s tým , že záväzný je 
len rozpočet na rok 2009 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 



 
 

 
 

a) Výdavky bežného rozpočtu 140 982 tis. Sk 

b) Príjmy bežného rozpočtu 151 069 tis. Sk 

c) Prebytok bežného rozpočtu 10 087 tis. Sk 

d) Výdavky kapitálového rozpočtu 10 614 tis. Sk 

e) Príjmy kapitálového rozpočtu 1 800  tis. Sk 

f) Schodok kapitálového rozpočtu 8 814 tis. Sk 

9) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2009. 
10) Zmenu prílohy VZN o pohrebníctve – cenník cintorínskych a pohrebných služieb. 
11) Cenníky VPS nasledovne: 

a) rozšírenie cenníka technických služieb 
b) rozšírenie cenníka prevádzkových služieb. 

12) VZN mesta Fiľakovo o dani z nehnuteľnosti. 
13) VZN mesta Fiľakovo o miestnych daniach. 
14) VZN mesta Fiľakovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
15) Zmenu VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 
16) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2009. 
17) Doplnenie VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu mesta 

Fiľakovo č. 10/200 o záväzných častiach Územného plánu mesta Fiľakovo podľa 
Zmeny a doplnku č. 1/2008. 

18) Odpredaj parc.č. 3230/6 o výmere 560 m2 do vlastníctva Tomáša Mihályiho, Farská 
lúka 60, Fiľakovo na výstavbu rodinného domu za kúpnu cenu 100,- Sk/m2 so 
zriadením predkupného práva v prospech mesta.   

19) Vyradenie neupotrebiteľného majetku – materiálno technických zásob v hodnote 
38.311,17 Sk a bielizne v hodnote 10.483,17 Sk z inventára MŠ – Óvoda, Daxnerova 
15, Fiľakovo. Členovia likvidačnej komisie sú povinní predložiť zápis o spôsobe 
likvidácií dotknutého majetku mesta v správe MŠ-Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo do 
20. decembra 2008.  

20) Odpredaj stavby bývalej „Rozvodne plynu „ na parc.č. 1136 so zastavanou plochou 
(41 m2) a priľahlým pozemkom v rozsahu novovyhotoveného GP ( max. 84 m2 ) do 
vlastníctva Anny Kainráthovej, Čs. armády 45, Fiľakovo za účelom vybudovania 
zubnotechnického laboratória za kúpnu cenu 130.000,-  Sk a  termín zahájenia 
výstavby do 30. júna 2009, v prípade nezahájenia výstavby je povinná vrátiť 
nehnuteľnosť do vlastníctva mesta.   

21) Spôsob vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci prerokovania návrhu Zmeny 
a doplnku č. 1/2008 Územného plánu mesta Fiľakovo. 

22) Návrh Zmeny a doplnku č. 1/2008 Územného plánu mesta Fiľakovo – záväznú časť 
s regulatívami a verejnoprospešnými stavbami. 

23) Spolufinancovanie projektu „PALÓCKA CESTA, komplexné rozvíjanie spoločnej 
tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“ z prostriedkov rozpočtu mesta 
Fiľakovo na rok 2009 - 2010 vo výške 5% z celkových finančných nákladov projektu 
237.883,37,- EUR (7.166.474,40 Sk). Spolufinancovanie projektu činí z rozpočtu 
Mesta Fiľakovo 11.894,17,-EUR (358.323,77,- Sk). 



 
 

 
 

24) Spolufinancovanie mesta Fiľakovo v rámci projektu „Rozvoj infraštruktúry Novohrad 
– Nógrád geoparku“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – 
Slovenská republika, kde požadovaný finančný príspevok pre mesto Fiľakovo činí 
19 866 EUR , z toho 5 % spolufinancovanie je 993,30 EUR. 

25) Odpredaj p.č. 1980 o výmere 19 m2 do vlastníctva MUDr. Ivana Hybbena – SEQR, B. 
Němcovej 4, Fiľakovo na zriadenie lekárskej služby prvej pomoci za kúpnu cenu 540,- 
Sk/m2 s podmienkou predloženia všetkých potrebných dokladov na rozhodnutie 
oddeleniu výstavby a ŽP MsÚ Fiľakovo 

 

C/ ODROČUJE 
1) Žiadosť OTP Banky Slovensko a.s. Bratislava na vytvorenie novej parkovacej plochy pre 15-

20 osobných vozidiel  na časti Námestia Slobody.  
2) Prerokovanie návrhu VZN mesta Fiľakovo č. 82 o názvoch ulíc a verejných 

priestranstiev. 

D/ UKLADÁ 

1) oddeleniu prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania 

Zabezpečiť funkčné využitie územia mesta Fiľakovo podľa schválenej Zmeny a doplnku č. 
1/2008 Územného plánu mesta Fiľakovo. 

2) zodpovedným pracovníkom MsÚ, vedúcim oddelení a riaditeľom PO, RO a n.o.  
mesta pripravujúcim návrh rozpočtu, 

Predložiť tento návrh do komisií zriadených MZ pred zapracovaním týchto požiadaviek do 
rozpočtu mesta. 

3) odbornému zamestnancovi školského úradu 

Vypracovať úplné znenie VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa určujú školské obvody základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 
 
E/ VOLÍ 
za člena komisie komisia soc. vecí a zdravotníctva – poslanca MZ p. Jozefa Tankinu. 
 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 15 
Za prijatie: 18 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
MUDr. Štefan Gladiš                                           Imre Gulyás 
 
Vo Fiľakove dňa 11. decembra 2008   
 Za správnosť: 


