
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 U Z N E S E N I E   Č.  19 

zo devätnásteho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 30. apríla   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva p. Jánosa Takácsa podľa § 25 ods. 
2, písm. k/ zákona o obecnom zriadení smrťou. 

2) Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva p. Jozefa Jačmeníka podľa § 25 ods. 
2, písm. c/ zákona o obecnom zriadení vzdaním sa mandátu.     

3) Správu o činnosti MsKS v roku 2008. 

4) Správu o činnosti HMF v roku 2008. 

5) Správu o činnosti VPS v roku 2008. 

6) Správu o čerpaní finančných prostriedkov n.o. Nezábudka 

7) Správu o činnosti MsP v I. štvrťroku 2009. 

8) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 

9) Správu hlavného kontrolóra o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa 
zápisnice o prerokovaní správy o kontrole plnenia plánu mesta na zavedenie eura 
vykonanej hlavným kontrolórom. 

10) Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu HMF na mzdy, 
platby a služobné príjmy v roku 2008. 

11) Vzdanie sa funkcie predsedu komisie RP, CR a správy MM poslanca Ing. Róberta 
Belka. 

12) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Fiľakovo za rok 
2008. 

                                                                     

B/ SCHVAĽUJE 
1) Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2008 s nasledovnými výsledkami: 

• bežné príjmy       160.572 tis. Sk 

• bežné výdavky       72.331 tis.  Sk 

• Poskytnuté finančné prostriedky z účtu decentralizačnej dotácie na výdavky 

pre rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD)      66 302 tis.  Sk 

• prebytok bežného rozpočtu                                                         21.939 tis. Sk 



• kapitálové príjmy                                                                        20.950 tis. Sk 

• kapitálové výdavky                                                                     35.881 tis. Sk 

• schodok kapitálového rozpočtu                                                  -14.931 tis. Sk 

• Výsledok hospodárenia     + 7.008 tis. Sk 

• Príjmy finančných operácií                                            2.091 tis. Sk 

• Výdavky finančných operácií                                        1.990 tis. Sk 

• Hospodárenie z finančných operácií                                 101 tis. Sk 

• Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 

Prebytok bežného rozpočtu                                           21.939 tis. Sk 

Príjmy finančných operácií                                             2.091 tis. Sk 

Financovanie výdavkov fin.operácií                               1.990 tis. Sk 

Financovanie kapitálových výdavkov                         -14.931 tis. Sk      

• Zostatok sociálneho fondu     30 169,88 Sk 

• Zostatok sociálneho fondu „školstvo“    32 001,57 Sk 

BEZ  V Ý H R A D. 

2) Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet 
bez finančných operácií) vo výške 7.008 tis. Sk – minimálne 10 % po odpočítaní cudzích 
prostriedkov vo výške 1.571 tis. Sk), t.j.                                    544 tis. Sk  
                                                            

3) Rozdelenie zostatku rozpočtového hospodárenia za rok 2008 nasledovne 

• Príspevok do sociálneho fondu   544 tis. Sk 

• Zostatok termínovaného vkladu ponechať na účte TV až do rozhodnutia o jeho 
použití, t.j.                                                                                957 tis. Sk 

• Presun ostatných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na financovanie 
kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2009 a bežných výdavkov v zmysle 
zákona č. 583/2004 Z. z. § 21c t.j.        3 110 tis. Sk. 

4) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Fiľakovo nasledovne: 

• VPS mesta Fiľakovo: -  náklady 19 245 000 Sk 

                                           -  výnosy   19 246 000,- Sk 

• MsKS mesta Fiľakovo: - náklady 4 741 943,06  Sk 

                                                            - výnosy    4 875 164,13Sk. 

• Hradné múzeum vo Fiľakove: - náklady 2 215 650,28,- Sk 

- výnosy 2 663 715,- Sk 

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

• Prenesené kompetencie 48 871 000,- Sk, 

• Originálne kompetencie 31 385 000,- Sk. 



5) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu 
projektu „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom modernizácie 
a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo“, ktorý je realizovaný pre „ZŠ Školská 1 , Fiľakovo“ 
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo. 

6) Zabezpečenie realizácie projektu „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ po schválení 
žiadosti o NFP. 

7) Financovanie projektu „Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom 
modernizácie a obnovy ZŠ Školská 1, Fiľakovo“ vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške  43601,44 EUR. 

8) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 
projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“,(Projekt revitalizácie mestského 
parku) ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Fiľakovo a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo; 

9) Zabezpečenie realizácie projektu„Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie 
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ mestom Fiľakovo po 
schválení žiadosti o NFP. 

10) Financovanie projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške  66 387,84   EUR. 

11) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životného 
prostredia (Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1. Podpora aktivít 
v oblasti separovaného zberu, kód výzvy: OPŽP-PO4-09-1) pre projekt s názvom 
projektu „Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – 
mestské kompostovisko Fiľakovo“, kde 
– výška celkových výdavkov na projekt činí: 549 040,88 EUR 
– výška spolufinancovania projektu žiadateľom  5% z celkových oprávnených výdavkov, 
kde spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov 27 452.00 EUR. 

12) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu životné 
prostredie (Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionalizácia využívania vôd, Operačný 
cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR 
voči EÚ, kód výzvy: OPŽP-PO1-09-1)  „Kanalizácia a ČOV pre 600 EO v mestskej 
časti Fiľakovo 5“, kde 
– výška celkových/ oprávnených výdavkov na projekt činí: 2 364 038,77 EUR 
– výška nenávratného finančného príspevku  na projekt činí: 2 245 835,- EUR  
– výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov, kde 
spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov: 118 203,77 EUR 

13) Vyradenie hospodárskych prostriedkov z majetku Mestskej polície vo Fiľakove 
v celkovej hodnote 5.631,11 EUR (169.642,72 Sk). Členovia likvidačnej komisie sú 
povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácie dotknutého majetku do 31. mája 2009 

14) Uzavretie nájomnej zmluvy (č. 01/2009) s nájomcom Filagro plus spol.  s r.o., 
Vajanského 2928, Lučenec na prenájom mestskej poľnohospodárskej pôdy o celkovej 
výmere 35,20823 ha na dobu 5 rokov podľa podmienok určených prenajímateľom ( 
prepracovaná verzia).  



15) Odpredaj časti z mestského pozemku parc.č. KN-E  760/5 a to parc.č. 3620/24 TTP 
o výmere      19 m2 do vlastníctva Ing. Jozefa Princza, Hviezdoslavova 2254/20, Lučenec 
za kúpnu cenu           1,66 EUR/m2 s tým, že kupujúci je povinný previesť stavebnú 
úpravu dotknutej plochy pred stavbami bez oplotenia.  

16) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy na 
vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane do Európskeho parlamentu. 

17) Navýšenie počtu pracovníkov finančného oddelenia Mestského úradu  o 0,5 úväzku 
na referáte účtovníctva z dôvodu zložitejšieho spôsobu vedenia účtovníctva zavedením 
akruálneho účtovníctva, zvýšenia objemu majetku mesta, zmeny v spôsobe jeho vedenia, 
v spôsobe evidencie záväzkov, pohľadávok mesta, realizácie projektov a vedenia 
analytickej evidencie v dôsledku zavedenia programového rozpočtovania. 

18) Navýšenie počtu pracovníkov správneho oddelenia Mestského úradu o 1,0 úväzku na 
referáte sociálnych vecí z dôvodu nárastu kompetencií mesta na úseku sociálnych vecí 
prijatím zákonov o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele (zákon č. 306/2005 
Z. z. v znení zmien a doplnkov , viď. Pôsobnosť obce podľa § 75 zákona) a zákona 
o sociálnych službách (zákon č. 448/2008 Z.z., viď. Pôsobnosť obce podľa §80 zákona). 

19) Navýšenie rozpočtu mesta z dôvodu horeuvedených organizačných zmien s účinnosťou 
od 1. júna 2009 o +  8 289 €. 

20) Odmenu primátora mesta na rok 2009 vo výške 19,473  % mesačného platu. 

21) Odmenu zástupcu primátora mesta na rok 2009 vo výške 13,684 % mesačného platu. 

22) Odmenu hlavného kontrolóra mesta na rok 2009 vo výške 22,105 % mesačného platu. 

23) Zmenu a doplnenie čl. IV ods. 2 a 3 VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo s účinnosťou od 1. 6. 2009 

C/ KONŠTATUJE, 

1) že na uvoľnený poslanecký mandát po neb. Jánosovi Takácsovi nastupuje 
náhradník p. Vladimír Cirbus, 

2) a na uvoľnený poslanecký mandát po p. Jozefovi Jačmeníkovi nastupuje p. 
Fridrich Schnelczer,  ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského  
zastupiteľstva. 

D/ DELEGUJE 
poslancov MZ za členov školských rád v týchto školách a školských zariadeniach: 

1) Fridrich Schnelczer – ZŠ Mládežnícka s VJM, 
2) Vladimír Cirbus – MŠ Daxnerova 

E/ ZRIAĎUJE 
stálu komisiu pri mestskom úrade na likvidáciu hospodárskych prostriedkov v zložení : 

Ing. Balážová Agáta, Ing. Tóth Štefan ( členovia komisie RP, CR a správy MM ), 
Gyetvaiová Mária (hospodárka MsÚ). Táto komisia v spolupráci s likvidačnými 
komisiami pri jednotlivých organizačných zložkách mesta určí najhospodárnejší 
a najefektívnejší spôsob vyradenia hospodárskych prostriedkov.  

F/ VOLÍ 
1) Imre Gulyása  – poslanca MZ za člena mestskej rady. 
2) Fridricha Schnelczera – poslanca MZ za člena komisie na dodržiavanie zákona 

o ochrane verejného záujmu. 



3) Fridricha Schnelczera – poslanca MZ za predsedu komisie kultúry. 
4) Vladimíra Cirbusa – poslanca MZ za člena finančnej komisie. 
5) Ing. Štefana Tótha – poslanca MZ za predsedu komisie RP, CR a správy MM. 

 
G/ RUŠÍ 
VZN mesta zo dňa 4. 5. 2004 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane. 
H/ UKLADÁ 
odbornému zamestnancovi školského úradu  
Vypracovať úplné znenie VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 
I/ DOPORUČUJE,  
aby prevádzkovateľom reštauračného zariadenia Victory bola zo strany mesta Fiľakovo 
navrhnuté na riešenie parkovania tieto alternatívy: 

1) alternatíva  - vytvoriť parkovaciu plochu na mestskom pozemku pri škvárovom 
futbalovom ihrisku v blízkosti Biskupickej ulice, 

2) alternatíva – posunúť autobusovú zastávku za ulicu Partizánsku na vlastné náklady 
podnikateľa a osadiť dopravné zrkadlo na protiľahlú stranu Partizánskej ulice. 
 

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

Prítomní: 19 
Za prijatie: 17 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 2 
 
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       
Mgr. Ľudmila Svoreňová Jozef A g ó c s 

I. overovateľ: II. overovateľ:  
Ladislav Zupko                                                     Zsuzsanna Szvorák  
 
Vo  Fiľakove dňa 30 apríla 2009   
 Za správnosť: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


