
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  23 

zo dvadsiateho tretieho -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 5. novembra   2009 

_______________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 

1) Správu o výsledkoch plnenia úloh na úseku rozvojových programov mesta,– stav 
k 30.09.2009 doplnený aktuálnym stavom ku dňu predkladania správy. 

2) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej správy 
predkladanej MZ v roku 2008. 

3) Správu o vyhodnotení námetov podaných komisiami MZ. 
4) Správu HK o vykonanej: 

- previerke okolností uverejnenia reklám podnikateľov vo Fiľakovských zvestiach,  
- kontrole čerpania rozpočtu HMF na energie, vodu a komunikácie v roku 2008. 

5) Správu kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou 

- HMF – kontrola čerpania rozpočtu na energiu, vodu a komunikácie v roku 2008, 

- ZŠ s VJM Mládežnícka – kontrola vedenia evidencie práce nadčas 
u pedagogických zamestnancov školy za mesiac apríl 2009, 

- ZUŠ Koháryho 8 – kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní 
a Smernice, ktorou sa určuje postup mesta a ním zriadených útvarov pri verejnom 
obstarávaní... 

6) Informáciu o výstavbe hypermarketu TESCO. 
7) Informáciu o príprave rekonštrukcie budovy HaZZ vo Fiľakove. 
8) Informáciu o bezpečnostnej situácii v obvode PZ Fiľakovo. 
9) Oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Občianskeho združenia  

Partnerstva Južného Novohradu 
  

 

B/ SCHVAĽUJE 
1) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  týchto škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo: 

a) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo, 

b) Základná škola, Školská 1, Fiľakovo, 
c) Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo, 
d) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry 

Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo, 



e) Materská škola – Óvoda , Štúrova 1, Fiľakovo, 
f) Materská škola – Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, 
g) Centrum voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, Farská Lúka 64A, 

Fiľakovo, 
h) Základná umelecká škola, Koháryho námestie č. 8, Fiľakovo. 
2) Zmenu VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby. 

3) VZN mesta Fiľakovo o správe, údržbe a čistení miestnych komunikácií so zmenami 
navrhnutými hlavným kontrolórom mesta. 

4) Projekt zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Fiľakovo so zmenami 
navrhnutými hlavným kontrolórom mesta. 

5) Odpredaj mestského pozemku parc.č. 3852/2 o výmere  72 m2 do vlastníctva Ladislava  
Kanderu, Fiľakovo, Partizánska 60 za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 s podmienkou vyrovnania 
finančných záväzkov voči mestu Fiľakovo.  

6) Vyradenie neupotrebiteľného majetku v hodnote 34,11 EUR ( 1027,35 Sk) z inventára ŠJ pri 
MŠ – Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo. Členovia likvidačnej komisie sú povinní predložiť 
zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta v správe ŠJ pri MŠ-Óvoda, Daxnerova 
15, Fiľakovo do 30. novembra 2009.  

7) Vyradenie neupotrebiteľného majetku a to drobného hmotného majetku v hodnote    784,80 
EUR ( 23.643,- Sk) a ostatného dlhodobého hmotného majetku  v hodnote          207,99 EUR 
( 6.166,- Sk) z inventára ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo. Členovia likvidačnej komisie sú 
povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta v správe ZŠ, Farská 
lúka 64/A, Fiľakovo do 30. novembra 2009.  

8) Návrh HMF na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu príspevkovej 
organizácie. 

9) Predĺženie platnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj mestských 
pozemkov na výstavbu hypermarketu TESCO s firmou ARDIS, a. s. Žiar nad 
Hronom do 30. júna 2010. 

10) Zahrnutie parcely č. 1993/1 medzi parcely, ktoré budú vyčlenené do zastavovacieho 
plánu pre výstavbu hypermarketu TESCO. 
 

C/ UDEĽUJE 
Súhlas pre hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo Ing. Ladislava Estefána podľa § 18, 
ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 
k vykonávaniu funkcie člena  dozornej rady Spoločenstva vlastníkov bytov F3. 
 

     D/ ODROČUJE 
1) Prerokovanie žiadosti ZUŠ Fiľakovo o vyradenie neupotrebiteľného majetku na 

decembrové zasadnutie MZ s tou podmienkou, že investičný majetok určený na 
vyradenie preskúma inventarizačná komisia určená MZ. 

2) Prerokovanie dodatku k VZN mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkární a o určení 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta zo dňa 26.4. 2007 na 
decembrové zasadnutie MZ. 

 



E/ POVERUJE 
Pracovnú skupinu v zložení p. primátor Jozef Agócs, Ing. Jozef Illéš, Ing. Štefan 
Estergomi a,Ing. Július Kovás a ako pozorovateľ  Ing. Ladislav Estefán na rokovanie 
so zástupcami spol. s r.o. Filagro plus Lučenec vo veci výstavby tepelnej elektrárne. 

F/ SÚHLASÍ  
 

- so zaradením mesta Fiľakovo do územia v pôsobnosti verejno-súkromného 
partnerstva s názvom Občianske združenie Partnerstvo Južného Novohradu 

  

 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedení 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:  
Klára Farkasová                                                          Zoltán Parti  

 
Vo  Fiľakove dňa 6. novembra  2009   
 Za správnosť: 

 
 


