
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  10 

zo desiateho  - riadneho - zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 
2010-2014 vo Fiľakove konaného dňa 8. decembra  2011 

_________________________________________________________________________ 
 
A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu - vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
2) Správu – vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2011. 
3) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia programového rozpočtu HMF v oblasti 

aktivity 10.4.2 Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského hradu a činnosti 
HMF v roku 2010. 

4)      Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 
Podporné služby, časť 610 mzdy, platy,  služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
a 620 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v I. polroku 2011. 

5)      Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 
o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení podľa bodu 4. zápisnice 
o prerokovaní správy o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta v oblasti aktivity 
8. 4. 1 – ŠJ pri MŠ – Óvoda Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo za rok 2010. 

6) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2011. 
 

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)  Operačný plán zimnej údržby MK aktualizovaný na zimné obdobie 2011/2012 

3) VZN mesta č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 s alternatívou 10 % zvýšenia 
dane z účinnosťou od 1.1.2012 

4) VZN mesta č. 5/2011 o miestnych daniach s účinnosťou od 1.1.2012. 
5) VZN mesta č. 6/2011 o miestnom poplatku za zber komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu s účinnosťou od 1.1.2012. 



6) VZN číslo 7/2011 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach 
v meste Fiľakovo, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2012. 

7) VZN číslo 8/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok pre trhové miesto na ul. 
Trhovej vo Fiľakove na predaj rastlinných a živočíšnych komodít a potravín, ktoré 
nadobudne účinnosť 1. januára 2012. 

8) VZN číslo 9/2011, ktorým sa stanovuje Trhový poriadok pre trhové miesto na Nám. 
Slobody vo Fiľakove na predaj spotrebného tovaru a poskytovania služieb, ktoré 
nadobudne účinnosť 1. januára 2012. 

9) Odkúpenie pozemku parc. EKN č. 1338/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2 
do vlastníctva Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 od Danyiovej Hermíny rod. Jónášovej, 
Továrenská 304/1, Fiľakovo za kúpnu cenu 1530,00 EUR.  

10) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára  
a) ZŠ s VJM Lajosa Mocásryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo v celkovej hodnote 

2.565,49 EUR, 
b) ZŠ a ŠJ, Školská 1, Fiľakovo v celkovej hodnote 8.848,64 EUR ( ZŠ ) a 2.196,75 

EUR (ŠJ), 
c) MŠ, Daxnerova 15, Fiľakovo v celkovej hodnote 837,12 EUR, 
d) MŠ, Štúrova 1, Fiľakovo v celkovej hodnote 7.521,83 EUR, 
e) ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, Fiľakovo v celkovej hodnote 441,45 EUR a  
f) Mestský úrad, Radničná 25, Fiľakovo v celkovej hodnote 32.131,60 EUR. 
Členovia likvidačných komisií sú povinní predložiť zápis o spôsobe likvidácií 
dotknutého majetku mesta do 23. decembra 2011.  

11) VZN číslo 10/2011  o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavanie 
verejného poriadku na území mesta Fiľakovo. 

12) V zmysle ustanovenia §11, ods. 4, písm. b) zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 
nasledovne:  

                                                         -      zvýšenie rozpočtu bežných príjmov - 
 v kompetencii MsZ  o        + 469.075,0 € 
 v kompetencii p. primátora o       +      9.400,0 €
  

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov - 
v kompetencii MsZ o       +    98.390,0 € 
v kompetencii p. primátora o       +    33.220,0 €   
 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov  - 
v kompetencii MsZ o     + 1.595.500,0 €  
v kompetencii p . primátora o    +       11.000,0 €
  

- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov -   
v kompetencii MsZ o    + 1.446.830,0 € 
v kompetencii p. primátora o   +         2.860,0 €
  

- zvýšenie rozpočtu príjmových finan čných operácií 
– 
v kompetencii MsZ o       + 185.430,0 €         

Po týchto úpravách je rozpočet mesta ( spolu s RO ) na rok 2011 nasledovný: 
 
Rozpočet bežných príjmov:        5.444.475,0 € + (ZS,ŠJ,ŠKD  25.699,0 € ) = 
5.470.174,00 € 



Rozpočet bežných výdavkov:        2.639.220,0 € + ( ZŠ, ŠJ, ŠKD 2.527.183,42 
€) =  
                                                                                                                                                        
5.166.403,42 €  
Rozpočet kapitálových príjmov:                      1.818.500,0 € 
Rozpočet kapitálových výdavkov:       1.964.110,0 € 
 
Rozpočet príjmových finančných operácií:      854.430,0 € 
Rozpočet výdavkových finančných operácií    277.280,0 € 
 
 

13) Presun finančných prostriedkov mesta z Rezervného fondu na bežný účet mesta na 
úhradu investičných výdavkov vo výške            11.430,0 € 

 
14) Presun finančných prostriedkov poskytnutých mestom príspevkovej organizácii VPS - 

mesta Fiľakovo formou bežného príspevku vo výške 22.500,0 € z bežného transferu na 
kapitálový transfer v rámci programu 6. 

  
15) V zmysle § 11 ods. 4), písm. b) návrh  rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2012-2014, s tým 

, že záväzný je len rozpočet na rok 2012 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 
a) Výdavky bežného rozpočtu 4.818,62 tis. € 
b) Príjmy bežného rozpočtu 5100,29 tis. € 
c) Prebytok bežného rozpočtu 281,67 tis. € 
d) Výdavky kapitálového rozpočtu 201,53 tis. € 
e) Príjmy kapitálového rozpočtu 23,00  tis. € 
f) Schodok kapitálového rozpočtu -178,53 €. 
g) Výdavkové finančné operácie  223,72 tis. € 
h) Príjmové finančné operácie  137,58 tis. € 
i) Schodok finančných operácií -86,14 tis. € 
j) Celkové výdavky rozpočtu 5.243,87 tis. € 
k) Celkové príjmy rozpočtu  5260,87 tis. € 
l) Celkový prebytok rozpočtu     17,0 tis. €. 

16) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2012 
17) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 
18) Podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Fiľakovo a Medzinárodným 

Tisza klastrom (so sídlom v Maďarskej republike,, Kecskemét 6000, Deák tér 5.) 
primátorom mesta Fiľakovo, JUDr. Jaromírom Kaličiakom. 
 

C/ ZRIAĎUJE 
V zmysle § 11, ods. 4), písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov a v zmysle ustanovenia §21 ods. 9 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva 
zriaďovacie listiny príspevkových organizácií:  

1) s účinnosťou od 15.12.2011 príspevkovú organizáciu Hradné múzeum vo Fiľakove 
,Hlavná 14, 986 01 Fiľakovo ,Identifikačné číslo: 42013241 

2) s účinnosťou od 01.01.2012 príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko 
Fiľakovo, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo, Identifikačné číslo: 00045543 

 
 
 



 
 
D/ SÚHLASÍ 

 V zmysle ustanovenia § 28, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
s vykonávaním podnikateľskej činnosti týchto príspevkových organizácií mesta Fiľakovo: 

a) Hradné múzeum Fiľakovo 
b) Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
c) Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 

v zmysle predloženého návrhu. 
 

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,v.r.                                             JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r. 

 
I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ: 
Erik Kelemen,v.r.                                                                Jozef Tankina,v.r.     
 
Vo Fiľakove dňa 8. decembra  2011 

 

 

 


