
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

U Z N E S E N I E   Č.  16 

zo sedemnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo 
Fiľakove konaného dňa 27. septembra  2012 

_________________________________________________________________________ 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu – vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 
2) Správu – vyhodnotenie činnosti mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2012. 
3) Informačnú správu o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov k 31.08.2012. 
4) Správu kontrolovaného subjektu - MsÚ o splnení prijatých opatrení. 
5) Správu kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo predmetom 
ktorej bola kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivít 6.7 Tvorba a údržba 
parkovej zelene, 6.8 Mini ZOO, Karanténna stanica, 6.9 Verejné hygienické 
zariadenie, 6.10 Správa trhových miest v roku 2011. 

6) Informáciu o príprave na zriadenie Mestského hasičského zboru. 
7) Stanovisko hlavného kontrolóra k Monitorovacej správe programového rozpočtu 

mesta na roky 2012 – 2014 k 30.6.2012  
8) Informáciu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta 

Fiľakovo na obdobie 2014 – 2020. 
9) Informáciu o pridelených dotáciách z rozpočtu mesta (primátor mesta, mestská rada). 

B/ S C H V A Ľ U J E 
1) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta na roky 2012-2014  a o 

plnení rozpočtov PO k 30.06.2012: MsKS Fiľakovo, Hradné múzeum Fiľakovo, VPS 
Fiľakovo, RO: ZŠ s VJM Mládežnícka 7, Fiľakovo, ZŠ Školská 1, Fiľakovo, ZŠ 
s VJM Lajosa Mocsáryho Farská Lúka 64 B, ZŠ Farská Lúka 64A, ZUŠ Fiľakovo. 

2) Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 29.959,00 € do rozpočtu 
mesta na krytie kapitálových výdavkov na položku 712001 – Nákup budovy ZK – 
Dom kultúry. 

3) Zmenu VZN mesta Fiľakovo č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby. 

4) VZN mesta  Fiľakovo č.  10 /2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

5) Predaj časti mestského pozemku parc. CKN č. 3546/623 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere cca.      910 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 
2272 k.ú. Fiľakovo formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle podmienok súťažného 
návrhu za navrhovanú kúpnu cenu          7,05 EUR/m2 do vlastníctva  CUPI TRANS 
s.r.o., Tajovského 7, 986 01 Fiľakovo, IČO 36693103 v zastúpení konateľom Tiborom 
Czupperom, 

6) Zriadenie vecného bremena na parcelu CKN č. 3546/623 (LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo), 
spočívajúce v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu motorovými 
prostriedkami v prospech CUPI TRANS, s.r.o., Tajovského 7, Fiľakovo, IČO 
36693103.  

7) Zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Fiľakovo k nehnuteľnostiam t.j. 
pozemkom parc. CKN č. 1136/2 zast. plochy o výmere    84 m2 a parc. CKN č 1136/3 



zast. plochy o výmere 41 m2 a stavbe – skladu súp.č. 2026 na parc. 1136/3, čo je 
vyznačené na LV č. 4336 k.ú. Fiľakovo. 

8) Zmenu predmetu záložného práva k Zmluve č. 606/1130/2000 o poskytnutí podpory a  
 uzatvorenie záložnej zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania v Bratislave, 
Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO 31749542 na stavbu „Predajňa súpisné číslo 765“ 
na Námestí Slobody vo Fiľakove zapísanej na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo na pozemku 
reg. C parc.č. 1194 zastavané plochy a nádvoria o výmere 328 m2 v celku. 

9) Metodiku tvorby PHSR, navrhované pracovné skupiny podľa rozvojových oblastí, 
časový harmonogram realizácie a navrhovaný obsah dokumentu a vytvorenie 
koordinačného  tímu a pracovných skupín v navrhovanom zložení. 

10) Zriadenie predkupného práva v prospech Mesta Fiľakovo, IČO 316075, Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo k prevádzaným pozemkom v k.ú. Fiľakovo parc. CKN č. 2509/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3036 m2, parc. CKN č. 2509/3, ostatné plochy 
o výmere 129 m2, parc. CKN č. 2509/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 
parc, CKN č. 2509/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, parc. CKN č. 
2509/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, parc. CKN č. 2513, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 850 m2, parc. CKN č. 2512, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 279 m2 a to všetko v celku do vlastníctva kupujúceho SAD Lučenec a.s., 
Mikušovská cesta č.17, Lučenec, IČO 36054259 v prípade, ak by kupujúci chcel tieto 
nehnuteľnosti v budúcnosti predať, darovať alebo inak scudziť iným osobám.   

C/ VYHOVUJE 
 protestu prokurátora č. Pd 152/12-4 zo dňa 24.08.2012 proti článku 25 odsek 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej 
zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo. 
D/ NEVYHOVUJE 
protestu prokurátora v časti smerujúcej proti článku 16 odsekom 10,12 a 17 VZN mesta 
Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného 
poriadku na území mesta Fiľakovo. 
E/ UKLADÁ 
Mgr. Ľudmile Svoreňovej, prednostke MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie návrhu požadovanej zmeny Štatútu mesta podľa priloženej 
dôvodovej správy do decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú zaznamenané v zápisnici z rokovania. 
Hlasovanie za uznesenie ako celok: 
Prítomní: 11 

Za prijatie: 11 

Proti prijatiu: 0 

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.                                                     Ing. Ladislav Fehér, v. r. 
Vo Fiľakove dňa 27.  septembra  2012 
 

 
 


