
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E    

z devätnásteho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo Fiľakove 
konaného dňa 6. decembra  2012 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 22 

Mestské zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE 

Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 

Uznesenie č. 23 

Mestské zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2011/2012. 

Uznesenie č. 24 

Mestské zastupiteľstvo 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2012 v kompetencii p. primátora nasledovne: 
- zvýšenie rozpočtu bežných príjmov   o   15.950,00 € 

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov   o   53.735,00 € 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov   o     3.300,00 € 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  o   77.800,00 € 

B/ SCHVAĽUJE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2012 nasledovne: 

            - zvýšenie rozpočtu bežných príjmov   o  651.206,00 € 

            - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov   o 296.890,00 € 

            - zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov   o 117 900,00 € 

            - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  o 44.000,00 € 

2.Presun finančných prostriedkov z FRB ( Fond rozvoja bývania ) vo výške 100.000,00 €  



do rozpočtu mesta na krytie kapitálových výdavkov.  

 

C/ RUŠÍ 

Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 13/B/3 zo dňa 31. mája 2012 

( Schvaľuje – Príspevok do sociálneho fondu z výsledku hospodárenia – vo výške  
   10% t. j. 29.959,00 € ). 
Dôvod: Sociálny fond nie je peňažný fond mesta.   

Uznesenie č. 25 

Mestské zastupiteľstvo  

SCHVAĽUJE 

V zmysle § 11 ods. 4), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , návrh  rozpočtu mesta 
Fiľakovo na roky 2013-2015, s tým , že záväzný je len rozpočet na rok 2013 s nasledovnými hlavnými 
ukazovateľmi: 

a) Výdavky bežného rozpočtu 5 206, 12 tis. € +  navýšené o 10,809 tis. € príspevok pre HMF 
b) Príjmy bežného rozpočtu 5459,38 tis. € 
c) Prebytok bežného rozpočtu 253,26 tis. €- znížený o 10,809 tis. € príspevok pre HMF 
 

d) Výdavky kapitálového rozpočtu 205,11 tis. € 
e) Príjmy kapitálového rozpočtu 37,00  tis. € 
f) Schodok kapitálového rozpočtu -168,11 €. 
g) Výdavkové finančné operácie  101,08 tis. € 
h) Príjmové finančné operácie  75,42 tis. € 
i) Schodok finančných operácií -25,66 tis. € 
j) Celkové výdavky rozpočtu 5512,31 tis. € + navýšené o 10,809 tis. € príspevok pre HMF 
k) Celkové príjmy rozpočtu  5571,80 tis. €, 
l) Celkový prebytok rozpočtu     59,79 tis. €-znížený o 10,809 tis. € príspevok pre HMF, t. j. 
48,681 tis. € 

BERIE NA VEDOMIE 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2013-2015. 

Uznesenie č. 26 

Mestské zastupiteľstvo 

BERIE NA VEDOMIE  

Správu o činnosti MsP za III. štvrťrok 2012. 

Uznesenie č. 27 

Mestské zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 



Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2013. 

Uznesenie č. 28 

Mestské zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2012 o dani z nehnuteľností. 

Uznesenie č. 29 

Mestské zastupiteľstvo 

SCHVAĽUJE  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 12 /2012 o miestnych daniach. 

Uznesenie č. 30 

Mestské zastupiteľstvo 

S C H V A Ľ U J E   

Priamy predaj mestského pozemku parc. CKN č. 3857/4 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 m2, ktorý je vedený na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1 do vlastníctva Ing. 
Danko Attila a manž. Kristína Danková rod. Viteková v režime BSM, trvale bytom Nové 
Zámky, Holubičia č. 38 za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 z dôvodu zastavania stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa.  
Uznesenie č. 31 

Mestské zastupiteľstvo   

S C H V A Ľ U J E   

Priamy predaj mestského pozemku parc. CKN č. 1136/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere        475 m2, ktorý je vedený na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1 do 
vlastníctva FILLECK s.r.o., Jánošíkova 12a, Fiľakovo, IČO 36022926 z dôvodu priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo 
vlastníctve spoločnosti s tým, že pozemok bude slúžiť výlučne na vybudovanie a rozšírenie 
serverovne pre optickú sieť, pozemok nebude zastavaný žiadnou inou stavbou a sa zriaďuje 
predkupné právo k prevádzanému pozemku v prospech mesta, ktoré bude zrušené len po 
uskutočnení zámeru žiadateľa.  

Uznesenie č. 32 

Mestské zastupiteľstvo  

S C H V A Ľ U J E   

Predaj mestských pozemkov na výstavbu garáží v lokalite ul. Záhradníckej a to formou 
verejnej dražby za nasledovných podmienok : 
- min. kúpna cena : 5,00 EUR/m2, 
- novostavbu musí stavebník skolaudovať rok po vydaní staveného povolenia, v opačnom 
prípade je povinný vrátiť pozemok mestu za tých istých podmienok, za akých získal.  



 
Uznesenie č. 33 

Mestské zastupiteľstvo   

S C H V A Ľ U J E   

doplnenie uznesenia č. 13 bod B/12 zo dňa 31.05.2012 o nový odsek v nasledovnom znení : 

„Ide o kupujúceho MUDr. Kristián Norbert, rodné priezvisko Kristián, nar. XX.XX.XXXX,  rod.č. 
XXXXXX/XXXX , trvale bytom Fiľakovo, Kalajova 1615/12, PSČ 986 01“, ktorý kupuje mestský 
pozemok z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo parc. CKN č. 2483/17 ostatné plochy o výmere 607 m2 do svojho 
vlastníctva v podiele 1/1.“   

Uznesenie č. 34 

Mestské zastupiteľstvo   

S C H V A Ľ U J E 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 13/2012, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní 
verejného poriadku na území Mesta Fiľakovo  

Uznesenie č. 35 

Mestské zastupiteľstvo   

S C H V A Ľ U J E  Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 

 Uznesenie č. 36 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 Podporné služby, 
časť 717 rekonštrukcia v I. polroku 2012. 

Uznesenie č. 37 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 8.5. Záujmové vzdelávanie, 
časť 610 Mzdy, 620 Odvody a 630 Tovary a služby za I. polrok 2012. 

Uznesenie č. 38 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou hlavným 
kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.4.3 časť 637 
služby v roku 2011. 



Uznesenie č. 39 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2012. 

Uznesenie č. 40 

Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 14/2012, ktorým sa mení VZN mesta zo dňa 
16.09.2010 – Štatút mesta Fiľakovo.  

Uznesenie č. 41 

Mestské zastupiteľstvo   

A. BERIE NA VEDOMIE  
Oznámenie poslanca Roberta Eibnera o vystúpení zo Strany maďarskej komunity a zániku jeho 
mandátu ako člena mestskej rady pri rešpektovaní ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, kedy zloženie mestskej rady prihliada na zastúpenie 
politických strán , politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. 

B. VOLÍ 
Na návrh Strany maďarskej komunity za člena mestskej rady poslanca Ing. Lászlóa Kerekesa. 

Uznesenie č. 42 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Správu č. 1 za obdobie september – november 2012 v rámci prípravy „Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na obdobie 2014 – 2020“.  

Výsledky čiastkových hlasovaní sú zaznamenané v zápisnici z rokovania. 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa: 0 

Prednostka MsÚ:                                                                Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                    JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                     II. overovateľ: 
Bc. František Mojzeš                                                          Erik Kelemen 
 
Vo Fiľakove dňa 6. decembra  2012 
 



 

 

 

 

 


