
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E   Č.  30 

z tridsiateho  -  riadneho -  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo  
Fiľakove konaného dňa 11. novembra 2010 

_______________________________________________________________  
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie III. štvrťroka 2010. 
2) Úpravu rozpočtu mesta v príjmovej časti o prijaté dotácie a poskytnutý preklenovací 

úver vo výške 760.175,- €. 
3) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti – navýšenie výdavkov o poskytnuté 

dotácie a prijatý úver vo výške 737.426,- €- 
4) Úpravy rozpočtu mesta – presuny v rozpočte mesta – vykonané v rámci právomoci 

primátora mesta v rozsahu stanovenom uznesením č. 6/B/6) zo 6.9.2007. 
5) Správu HK o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice, ktorou sa určuje 
postup mesta a ním zriadených útvarov pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a stavebných prác s nízkou hodnotou za školský rok 2009/2010 v Materskej škole na 
Daxnerovej ulici 15.   

6) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.3 
Nakladanie s nebezpečným odpadom  a aktivity 6.4 Nakladanie s biologicky 
rozložiteľným odpadom v roku 2009.   

7) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2010. 

8) Správu o vyhodnotení návrhov podaných komisiami MZ. 
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 Štatútu Mestskej polície Fiľakovo v zmysle predloženého návrhu. 

3) VZN mesta Fiľakovo o ochrane nefajčiarov. 



4) Úpravu rozpočtu mesta vo výdavkovej časti  na aktivite 11.1. Menšie obecné služby 
(aktivačná činnosť) o 27.585,-       € a na aktivite 12.9 – Terénna sociálna práca 
o 23.800,- . 

5) Presun z položky 633006-Všeobecný materiál na položku 633009-Knihy, časopisy, 
noviny... na správe vo výške 5.000,- €. 

6) Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 18 293,15 € do 
rozpočtu mesta na krytie bežných výdavkov. 

7) Prezentovanú koncepciu protipovodňových opatrení vypracovanú firmou IKF Poprad 
za podmienky, že náklady súvisiace s prípravou štúdie uskutočniteľnosti znáša 
spracovateľ projektu.  

8) Odpredaj mestského pozemku reg. C parc.č. 1583/3 záhrady o výmere 8 m2 do 
vlastníctva Jána Ondrejšíka a manž. Alžbety, bytom Fiľakovo, Jánošíkova 1420/8 
v režime BSM za kúpnu cenu 43,36 EUR. Všetky náklady súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti znášajú kupujúci. 

9) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZŠ, Farská lúka 64/A, Fiľakovo 
v celkovej hodnote 2.604,02 EUR, z toho učebnice v hodnote 2.395,40 EUR a 1 ks 
kontajner v evidenčnej hodnote 208,62 EUR. Členovia likvidačnej komisie sú 
povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií dotknutého majetku mesta do 30. 
novembra 2010.  

10) Odpredaj mestského pozemku reg. C parc.č. 3903/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere       2727 m2 (LV 2272 k.ú. Fiľakovo) do vlastníctva Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, IČO 36 056 006 
za kúpnu cenu 13.116.87 € stanovenú znaleckým posudkom. Nehnuteľnosť bude 
využitá ako stavebný pozemok pre stavbu „Intenzifikácia a rozšírenie ČOV vo 
Fiľakove“. Podľa §9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
noviel ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

11) Aktualizovaný operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné 
obdobie 2010/2011. 

12) Presun finančných prostriedkov z bežného do kapitálového rozpočtu v Hradnom 
múzeu vo Fiľakove a to z položiek 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, 
objektov a ich častí a 633001 Materiál – interiérové vybavenie ,celkom v sume 
5.170,- €. 

C/ NESCHVAĽUJE 
Spätnú kúpu pozemku reg. C parc.č. 3546/202 o výmere 2645 m2 od Adria Gold Slovakia 

s.r.o. Fiľakovo do vlastníctva mesta Fiľakovo. 

D/ POVERUJE 
p. Jozefa Agócsa, primátora mesta, 
aby v súvislosti s predajom omamných a psychotropných látok na území mesta Fiľakovo, 
predovšetkým na verejných priestranstvách,  vstúpil do rokovania so štátnou políciou. 
 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania. Hlasovanie za 
uznesenie ako celok: 

Prítomní: 17 
Za prijatie: 17 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 

      
Prednostka MsÚ: Primátor mesta:       



Mgr. Ľudmila  Svoreňová,v.r. Jozef A g ó c s,v.r. 
 
I. overovateľ: II. overovateľ:  
MUDr. Štefan Gladiš,v.r.                                          Jozef Tankina ,v.r.      

 
Vo  Fiľakove dňa  11. novembra  2010   
  
Za správnosť: 
Svoreňová,v.r. 

 
 


