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U Z N E S E N I E   Č.  6 

zo šiesteho  - mimoriadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 
2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 1. júla  2011 

_________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  
 

A. SCHVAĽUJE 

1) V zmysle ustanovenia § 11 ods. (4) písm. b) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 
Zb. v znení zmien a doplnkov prijatie investičného úveru na realizáciu týchto 
rozvojových programov a zámerov mesta: 
a) MŠ na Daxnerovej a Štúrovej ulici – rekonštrukcia strešných krytín v celkovej 

výške 35 056,- €, 
b) Rekonštrukcia ul. Jesenského v celkovej výške 111 417,- €, 
c) Povrchová úprava Moyzesovej ul. v celkovej výške 42 600,- €,  
d) Na zaplatenie I. splátky kúpnej ceny za Závodný klub – Dom kultúry vo výške 

20 000 €, 
teda v celkovej výške 220 000,- € (po zaokrúhlení, pretože uvedené rozpočty na 
jednotlivé investičné akcie sú len predbežné).    
Peňažný ústav, ktorý poskytne mestu úver bude vybraný na základe prieskumu trhu, 
ktorý v súčasnosti prebieha. 

2) Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Združenou základnou organizáciou odborového 
zväzu KOVO, KOVO-SMALT spol. s r.o., Nám. Slobody 30, Fiľakovo, IČO 
17053021 ako predávajúcim a Mestom Fiľakovo, so sídlom Mestského úradu, 
Radničná 25, Fiľakovo, IČO 316075 ako kupujúcim, predmetom ktorej je odplatný 
prevod nehnuteľností vedených na LV č. 3224 k.ú. Fiľakovo ako pozemky reg. „C“ 
parc.č. 1200/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1153 m2,  parc. č. 1200/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 439 m2, parc. č. 1201/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 95 m2, parc. č. 1201/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
66 m2, parc. č. 1201/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, parc. č. 1201/7 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2 a parc. č. 1201/8 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 76 m2 a stavby súp. číslo 767 – Závodný klub na parc.č. 1200/1 
a parc.č. 1200/2 v podiele 1/1. Kúpna cena bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami 
v sume 160.000,00 EUR a bude uhradená v splátkach nasledovne : 1. splátku  v sume 
20.000,00 EUR kupujúci uhradí do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, 2. 
splátku v sume 30.400,00 EUR kupujúci uhradí do termínu 15.03.2012 a zostatok  
v sume      109.600,00 EUR kupujúci uhradí v mesačných splátkach v sume 1850,00 
EUR po dobu 5 rokov t.j. 60 mesiacov s poslednou splátkou 450,00 EUR. 

3) Bezúčelový úver (kontokorentný)  na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka vo výške 77 000,- €. 
 
 



Hlasovanie za uznesenie ako celok: 
 Prítomní: 14 
 Za prijatie: 14 
Proti prijatiu: 0 

Zdržali sa: 0 

          
Prednostka MsÚ:                                                                 Primátor mesta: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                    JUDr. Jaromír Kaličiak 

 

I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 

Jozef Agócs  ,v.r.                                                                Mgr. Attila Visnyai, v. r.      

 Vo Fiľakove dňa 1. júla  2011 

 

 

 

 

 

 

 
 


