
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 U Z N E S E N I E   Č.  18 

zo osemnásteho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 26. februára   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

1) Správu o činnosti MsP za IV. štvrťrok 2008. 
2) Správu HK o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2008. 
3) Ročnú správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2008. 
4) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia plánu mesta na zavedenie eura. 
5) Výsledky inventarizácie majetku mesta ku dňu 31.12.2008. 
6) Vyhodnotenie činnosti komisií MZ za rok 2008. 
7) Správu NKÚ o vykonanej kontrole v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 

a v oblasti údržby a správy miestnych komunikácií. 
8) Uvoľnenie z funkcie predsedu komisie pre mládež a šport na vlastnú žiadosť 

p.poslanca Ladislava Szakóa, pričom naďalej zostáva členom tejto komisie. 

9) Uvoľnenie z členstva vo finančnej komisii na vlastnú žiadosť p. Kataríny Kovácsovej. 

 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Cenník prevádzkových služieb  Hradného múzea vo Fiľakove. 

2) Vyradenie majetku v správe ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke vo Fiľakove 
v sume 3.987,46 € (120 126,28 Sk) a učebníc v hodnote 1.536,58 € (46 291,- Sk). 

3) Preradenie predmetov v hodnote 305,28 € ( 9.206,- Sk) do knihy MTZ (materiálno-
technických zásob) v ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke vo Fiľakove. 

4) VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných priestranstiev. 

5) VZN mesta Fiľakovo o organizovaní verejných telovýchovných, športových 
a turistických podujatí. 

6) Zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

7) Zmeny v textovej časti  týchto VZN a záväzných predpisov mesta tam, kde sa 
vyskytujú korunové hodnoty prepočtom na hodnoty v mene euro konverzným kurzom 
1€=30,1260 Sk: 

a) VZN mesta o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami zo dňa 15.4.2004 



b) VZN o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta z apríla 2007 

c) VZN o predaji a používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Fiľakovo z 13. 
11. 2003 

d) VZN – Štatút mesta Fiľakovo zo dňa 26.1.1995 v znení zmien a doplnkov 
e) VZN , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
f) VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta 

Fiľakovo z októbra 1998 
g) VZN o predaji bytov a nebytových priestorov v majetku mesta zo dňa 7.9.1995 

v znení zmien a doplnkov 
h) Pracovný poriadok pedagogických zamestnancov 
i) Rozpočtové pravidlá mesta 
j) Zásady na výkon hospodárskych dispozícií... 
k) Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
l) Poriadok odmeňovania poslancov mesta. 

 
8) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti navýšením kapitálových výdavkov 

o 2 317€  v programe Plánovanie, manažment , kontrola , podprogram  Manažment 
investícií a v príjmovej časti  v položke dotácia na životné  prostredie vo výške 1 500€ 
a transfer od iného subjektu verejnej správy na realizáciu projektu TSP| vo výške 
32 827 €.  

9) Presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 13 278 € 
z programu Kultúra a spoločenské aktivity – z podprogramu Podpora kultúrnych 
podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)  do programu Plánovanie, 
manažment a kontrola, podprogram Manažment investícií. 

10) Zmenu v rokovacom poriadku komisií MZ vo Fiľakove, v článku 2, bode 4, ktorého 
znenie bude nasledovné: 

a. „4. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej raz za mesiac 
v termíne, aby zápisnica zo zasadnutia mohla byť prerokovaná na 
zasadnutí Mestskej rady.“ 

11) Podpísanie dohody medzi mestom Fiľakovo a TV Local na TV vysielanie za 
podmienok, že programové vybavenie a techniku (softvér a PC) bude možné zakúpiť 
z cudzích finančných prostriedkov. 
 

C/ VOLÍ 
1) Erika Kelemena – poslanca MZ za člena mestskej rady. 

2) Ladislava Zupku – poslanca MZ za predsedu komisie pre mládež a šport. 

3) Csillu Gallovú – za členku finančnej komisie. 

4) Mgr. Martu Lukyovú a Tibora Danyiho  - za členov komisie kultúry a školstva. 

D/ POVERUJE 
primátora mesta 

1) Vytvorením trojčlenného pracovného tímu na posúdenie zavedenia alternatívneho 
vykurovania biomasou v obidvoch kotolniach. 



2) Podpísaním Dodatku k zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Fiľakovo a a. 
s. ARDIS Žiar nad Hronom po prerokovaní na MZ konanom koncom augusta 2009 
alebo začiatkom septembra 2009. 

E/ U K L A D Á 
1) Vypracovať dodatok k VZN o všeobecnej čistote – zabezpečenie povinnosti zamerané 

na zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií. 

Termín: 31. 5. 2009 

Zodpovedný: Ing. Erdős, JUDr. Gecso 

2) Vypracovať plán systematickej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií 
a dať na prerokovanie v MZ. 

Termín: 31.5.2009 

Zodpovedný: Ing. Erdős, riaditeľ VPS 

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

Prítomní: 16 
Za prijatie: 15 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 1 
 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
MUDr. Štefan Gladiš                                           Ladislav Szakó 
 
Vo Fiľakove dňa 26. februára 2009   
 Za správnosť: 

 

 
 


