
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  27 

z dvadsiateho siedmeho  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
vo  Fiľakove konaného dňa 29. apríla 2010 

_______________________________________________________________ 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu o činnosti MsP v I. Q 2010. 
2) Správu o činnosti mesta v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v roku 2009. 
3) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta: 

- správa o kontrole činnosti a plnenia rozpočtu CVČ IUVENES za I. polrok 2009, 
- správa o splnení opatrení z kontroly čerpania rozpočtu mesta na mzdy, platy 

a ostatné osobné vyrovnania u MsP v I. polroku 2009. 
4) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
5) Správu o čerpaní finančných prostriedkov pridelených n.o. Nezábudka z rozpočtu 

mesta v roku 2009. 
 

B/ SCHVAĽUJE 
 

1) Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta 
Fiľakovo. 

2) V zmysle ustanovenia § 11 ods. (4) písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. v znení zmien a doplnkov prijatie preklenovacieho úveru na preklenutie časového 
nesúladu medzi potrebou finančných prostriedkov na realizovanie úspešných 
projektov z európskych fondov a ich reálnym poukázaním na účet mesta vo výške 
357.000,-  EUR (slovom tristopäťdesiatsedemtisíc EUR). 

3) Odmenu primátora mesta na rok 2010 vo výške 20 % mesačného platu. 
4) Odmenu zástupcu primátora mesta na rok 2010 vo výške 14 % mesačného platu. 
5) Odmenu hlavného kontrolóra mesta na rok 2010 vo výške 14,666 % mesačného platu. 
6) Plochu na vylepovanie volebných plagátov  na voľby do NR SR v meste Fiľakovo na 

tieto vývesné miesta: 
− tabuľa nachádzajúca sa na verejnom priestranstve pred budovou Mestského 

kultúrneho   strediska vo Fiľakove na Hlavnej ulici, 
− plocha na oplotení Štadióna FTC Fiľakovo na Biskupickej ulici,  
− plocha pred s.r.o. Filbyt na Mládežníckej ulici, 
− plocha na oplotení VPS Fiľakovo na Farskej lúke 
Vyhradené plochy budú označené nápisom : „Plocha na vylepovanie volebných 
plagátov – Választási plakátok kifüggesztésére kijelölt felület.“ 

Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo 
vyhradených a určených plôch sa    z a k a z u j e . 

7) Predloženie žiadosti o NFP v rámci programu OPŽP – PO4 Operačné ciele 4.1 a 4.2 
s názvom projektu „Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov – Mestské kompostovisko Fiľakovo“. Celkové výdavky projektu činia 
1 619 628, 64 EUR, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 1 619 628, 



64 EUR, výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených 
výdavkov je 80 981, 43 EUR, spôsob financovania projektu bude kombinácia 
vlastných zdrojov a externých zdrojov.  

8) Zrušenie predkupného práva mesta Fiľakovo k pozemku č. 1824/17- trvalé trávne 
porasty o výmere 336 m2. 
 

C/ ŽIADA 
p. primátora mesta Fiľakovo Jozefa Agócsa 
písomne upozorniť riaditeľa Regionálnej správy ciest v Lučenci na nevyhovujúci stav 
regionálnych komunikácií v meste Fiľakovo. 

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

Prítomní: 15 
Za prijatie: 15 
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                                                     Vladimír Cirbus          

 
Vo  Fiľakove dňa  29. apríla  2010   
 Za správnosť: 

Svoreňová,v.r. 

 

 
 


