
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 U Z N E S E N I E   Č.  25 

z dvadsiateho piateho -  mimoriadneho -  zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva vo  Fiľakove konaného dňa 21. januára 2010 

_______________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 
 Zánik mandátu poslanca mestského zastupiteľstva p. Zoltána Partiho podľa § 25 ods. 2, 
písm. c/ zákona o obecnom zriadení vzdaním sa mandátu.     

B/ SCHVAĽUJE 
1) Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2010-2012, s tým , že záväzný je 

len rozpočet na rok 2010 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 

a) Výdavky bežného rozpočtu 4.815,18  tis. € 

b) Príjmy bežného rozpočtu 4.916,19 tis. € 

c) Prebytok bežného rozpočtu 101,01 tis. € 

d) Výdavky kapitálového rozpočtu 225,44 tis. € 

e) Príjmy kapitálového rozpočtu 225,44  tis. € 

f) Schodok kapitálového rozpočtu 0 €. 

g) Rozpočet dlhovej služby 42,47 tis. €. 
2) Predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP mesta Fiľakovo pod názvom 

„Lokálna stratégia komplexného prístupu  - vytváranie podmienok pre sociálnu 
inklúziu marginalizovaných rómskych komunít v meste Fiľakovo“, ktorá je v súlade  
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 

3) Zabezpečenie realizácie projektov – žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
spracovaných zo schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. 

4) Financovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania z celkových 
oprávnených výdavkov na jednotlivé projekty. 

5) Vytvorenie partnerstva so spoločnosťou s ručením obmedzeným, Cebrian, Lazovná 
1487/56, 974 01 Banská Bystrica, všetky ďalšie podmienky partnerstva budú riešené 
v rámci zmluvy o spolupráci podľa Obchodného zákonníka. 

C/ KONŠTATUJE,  
že na uvoľnený poslanecký mandát po p. Zoltánovi Partim nastupuje Ing. Ladislav Fehér,  
ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského  zastupiteľstva. 

D/ VOLÍ  
Ing. Ladislav Fehéra – poslanca MZ za predsedu priestupkovej komisie. 

E/ DELEGUJE 



Ing. Ladislava Fehéra – poslanca MZ za člena školskej rady pri ZŠ Farská Lúka 64 A a pri 
MŠ-Óvoda, Štúrova 1. 
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:  
Zsuzsanna Szvorák                                                     Ing. Róbert Belko          

 
Vo  Fiľakove dňa  21. januára 2010   
 Za správnosť: 

 

 

 
 


