
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  3 

z tretieho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 
vo Fiľakove konaného dňa 24. februára 2011 

_________________________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

 A. BERIE  NA  VEDOMIE 

1) Správu  o  činnosti  Mestskej polície Fiľakovo za obdobie IV.  štvrťroka  2010. 
2) Správu HK o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta v oblasti aktivity 1.4 
Členstvo v organizáciách a združeniach v roku 2009. 

3)  Správu HK z vykonaného preverenia podnetu voči VPS. 
4)  Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou 
činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom ktorej bola: „Kontrola 
plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.3 Nakladanie s nebezpečným odpadom 
a aktivity 6.4 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v roku 2009“. 

5) Výsledky inventarizácie majetku mesta ku 31.12.2010. 
 
B. SCHVAĽUJE 

1) Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2011-2013, s tým , že záväzný je 
len rozpočet na rok 2011 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 

a) Výdavky bežného rozpočtu 4.874,83 tis. € 
b) Príjmy bežného rozpočtu 5.110,00 tis. € 
c) Prebytok bežného rozpočtu 235,17 tis. € 
d) Výdavky kapitálového rozpočtu 298,21 tis. € 
e) Príjmy kapitálového rozpočtu 212,00  tis. € 
f) Schodok kapitálového rozpočtu -86,21 €. 
g) Výdavkové finančné operácie  277,28 tis. € 
h) Príjmové finančné operácie  175,00 tis. € 
i) Schodok finančných operácií -102,28 tis. € 
j) Celkové výdavky rozpočtu 5.450, 32 tis. € 
k) Celkové príjmy rozpočtu  5.497,00 tis. € 
l) Celkový prebytok rozpočtu     46,68 tis. €. 

2) Odpredaj mestského pozemku reg. C parc.č. 3684/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 6 m2  do vlastníctva Atilu Andera, Kukučínova 11, Fiľakovo za kúpnu cenu 
30,00 EUR. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 

3) Zverejnenie zoznamu  najväčších dlžníkov mesta.  
 
 
 



 
C. MENUJE 
 
 

1) V zmysle §11 ods.4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na návrh primátora mesta  a v zmysle predchádzajúceho návrhu 
rady školy pri Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo podaného  podľa 
ustanovenia §3 ods.2 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov Mgr. Danicu Vargovú do funkcie 
riaditeľky Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo na päťročné funkčné 
obdobie, ktoré začne plynúť od 22.02.2011. 

2) V zmysle §11 ods.4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na návrh primátora mesta  a v zmysle predchádzajúceho návrhu 
rady školy pri Základnej umeleckej škole, Koháryho nám. 8, Fiľakovo podaného 
podľa ustanovenia §3 ods.2 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov Mgr. Františka Mráza  do 
funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Koháryho nám. 8, Fiľakovo na päťročné 
funkčné obdobie, ktoré začne plynúť od 22.02.2011. 

D. UKLADÁ 
1. prednostke MsÚ 
Vykonať rozpis rozpočtu mesta a záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2011 na 
organizácie a útvary v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Termín: 07.03.2011  
2. riaditeľom príspevkových, rozpočtových organizácií a n.o. Nezábudka 
Na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2011 upraviť svoje rozpočty a zabezpečiť ich 
zverejnenie prostredníctvom webovej stránky mesta. 
Termín: 14.03.2011 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

      Prítomní: 14 

      Za prijatie: 13 

      Proti prijatiu: 1 

      Zdržali sa: 0 

          

Prednostka MsÚ:                                                                Primátor mesta: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová,v.r.                                           JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r. 

 

 I. overovateľ:                                                                     II. overovateľ: 

Ing, László Kerekes ,v.r.                                                     Jozef Tankina , v.r.     

 Vo Fiľakove dňa 24. februára 2011 
 


