
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E    

z dvadsiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014 vo Fiľakove 
konaného dňa 26. februára 2013 

_________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 43 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE  

Oznámenie poslanca p. Jozefa Agócsa o vzdaní sa mandátu poslanca zo dňa 15.02.2013. 

VYHLASUJE, 

že na základe výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo dňa 27.11.2010 nastupuje ako 
náhradník na uvoľnené poslanecké miesto vo volebnom obvode č. 2 Mgr. Csaba Balázs. 

KONŠTATUJE, 

že nastupujúci náhradník za poslanca p. Jozefa Agócsa Mgr. Csaba Balázs zložil zákonom predpísaný 
sľub poslanca MZ. 

Uznesenie č. 44 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Protest prokurátora k VZN mesta Fiľakovo zo dňa 11. 11. 2010 o ochrane nefajčiarov a k VZN mesta 
Fiľakovo zo dňa 24.06.2010 o podmienkach držania psov. 

Uznesenie č. 45 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Správu – vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 

Uznesenie č. 46 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o činnosti Mestskej polície Fiľakovo za IV. štvrťrok 2012. 

Uznesenie č. 47 

Mestské zastupiteľstvo   



BERIE NA VEDOMIE 

1)Výsledky inventarizácie majetku mestu k 31.12.2012. 

2) Správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2012. 
 

SCHVAĽUJE 

1) Vyradenie majetku v ŽŠ s VJM Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke vo Fiľakove v celkovej 
hodnote 5.088,71 EUR, v HM vo Fiľakove v sume1.882,49 EUR a v MsKS vo Fiľakove v 
hodnote 689,65 EUR. Členovia likvidačných komisií sú povinní predložiť odd. EaMM 
zápisnicu o likvidácii majetku do 31.03.2013. 

2) odpísanie nedoplatkov z účtovnej evidencie z titulu :dane za užívanie verejného 
priestranstva v sume 163,68 EUR, dane za psa v sume 775,47 EUR, miestneho poplatku za 
KO u FO v sume 1.692,33 EUR a u PO v sume 327,61 EUR miestneho poplatku a jeho 
zvýšenia z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov v sume 1.336,58 EUR. 
 

Uznesenie č. 48 
Mestské zastupiteľstvo   

S C H V A Ľ U J E   

Uzatvorenie „Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti“ medzi peňažným ústavom 
Prima bankou Slovensko a.s., pobočka Rim. Sobota ako záložným veriteľom a Mestom 
Fiľakovo ako záložcom, predmetom ktorej je byt č. 15, vo vchode č. 30, na 8. posch. 
v bytovom dome súp.č. 1714 na pozemku parc. CKN č. 2618/7 v podiele 1/1 
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 
7408/335681 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. CKN č. 2618/7 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 587 m2 v podiele 7408/335681. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 
4425 k. ú. Fiľakovo. 

Uznesenie č. 49 
Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Správu – vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Uznesenie č. 50 
Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 
 
Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny 
– Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013, ktorý potrvá najviac tri roky od uzatvorenia 
zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
Uznesenie č. 51 
Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 01/2013, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta s pripomienkami. 
Hlasovanie za alternatívu a) podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie priebežne počas roka, 
najneskôr však do 31.10. kalendárneho roka. 
Prítomní: 14 
Za prijatie: 12 Proti prijatiu: 1 Zdržal sa hlasovania: 1 – bola schválená alternatíva a) 
O alternatíve b) sa nehlasovalo. 
Hlasovanie za VZN s pripomienkami: 

Prítomní: 14 

Za prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 52 
Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 02/2013 o financovaní základnej umeleckej 
školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

Hlasovanie za prijatie VZN s pripomienkou zmeny termínu poskytovania finančných 
prostriedkov na 28. kalendárny deň. 

Prítomní: 14 

Za prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 53 
Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 03/2013, ktorým sa mení VZN mesta č. 
07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

Hlasovanie za uznesenie: 

Prítomní: 14 

Za  prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 54 
Mestské zastupiteľstvo   

 BERIE NA VEDOMIE  

1) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. 

2) Správu hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 
2012. 



3) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.4.3, časť 
610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 poistné a 
príspevok zamestnávateľa do poisťovní v I. polroku 2012. 

4) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.2 - 
nakladanie so separovaným odpadom v I. polroku 2012. 

5) Správu HK o vykonanej kontrole pôsobenia ZŠ s VJM, Mládežnícka ulica č. 7 v 
súčinnosti so Súkromným centrom voľného času, Hlavná 294, Balog nad Ipľom. 

6) 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 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
a 620 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovaní I. polroku 2012 

7) Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou pôsobenia ZŠ s 
VJM, Mládežnícka ulica č. 7 v súčinnosti so Súkromným centrom voľného času, 
Hlavná 294, Balog nad Ipľom. 

8) Správu o splnení opatrení z kontroly plnenia rozpočtu v oblasti aktivity 8.5 Záujmové 
vzdelávanie – CVČ. 

 

Uznesenie č. 55 
Mestské zastupiteľstvo   

 

SCHVAĽUJE 

Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  
z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.  

 

Uznesenie č. 56 
Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 

 

1) Zmenu v programovom rozpočte mesta na rok 2013 v programe 6 – Verejno-prospešné 
služby, zníženie transferu pre PO – VPS na 30.070 € na aktivite 6. 6. –Prevádzka športového 
areálu. 

2) Zmenu v programovom rozpočte mesta na rok 2013 v programe 9 – Šport, zvýšenie rozpočtu 
na 66.240 € a poskytnutie dotácie v tejto výške pre občianske združenie FTC Fiľakovo podľa 
podmienok stanovených v osobitnej zmluve uzavretej medzi mestom Fiľakovo a FTC 



Fiľakovo (v zmysle VZN mesta Fiľakovo č. 01/2013, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ) na aktivitu 9.1. – Podpora športových aktivít. 

Hlasovanie za uznesenie: 

Prítomní: 14 

Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Uznesenie č. 57 

Mestské zastupiteľstvo   

VOLÍ 

Za člena mestskej rady poslanca MZ p. Tibora Czuppera. 

Hlasovanie za uznesenie: 

Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Uznesenie č. 58 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Žiadosť mesta Fiľakovo o kúpu budovy bývalého Daňového úradu s príslušenstvom 
nachádzajúcich sa  pozemkoch p. č. 2252/3 , zastavaná plocha vo výmere 2549 m2, 2252/4, 
zastavaná plocha vo výmere 269  m2, 2252/5, zastavaná plocha vo výmere 131 m2,  22252/7, 
zastavaná plocha vo výmere 99 m2 , 2254/2 vo výmere 547 m2 a 2254/6 vo výmere 101 m2  na 
zabezpečenie plnenia úloh na úseku sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania 
pre obyvateľov mesta Fiľakovo, čím v súlade s ustanovením § 1, ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude mesto zabezpečovať 
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a o potreby jeho obyvateľov, zabezpečovať 
sociálnu pomoc, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, čím vykonáva verejnoprospešné 
služby v súlade s ustanovením § 2, ods. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 213/1997 Zb., plnenie 
ktorých sa mesto zaviaže zabezpečovať minimálne po dobu trvania piatich rokov od 
nadobudnutia vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti. 

 

SCHVAĽUJE 

Záväzok mesta Fiľakovo, že po nadobudnutí budovy bývalého Daňového úradu 
s príslušenstvom nachádzajúcich sa na pozemkoch  p. č. 2252/3 , zastavaná plocha vo výmere 
2549 m2, 2252/4, zastavaná plocha vo výmere 269  m2, 2252/5, zastavaná plocha vo výmere 



131 m2,  22252/7, zastavaná plocha vo výmere 99 m2 , 2254/2 vo výmere 547 m2 a 2254/6 vo 
výmere 101 m2  do vlastníctva bude tieto využívať na verejnoprospešný účel a to   na 
zabezpečenie plnenia úloh na úseku sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania 
pre obyvateľov mesta Fiľakovo minimálne po dobu trvania piatich rokov od nadobudnutia 
vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. 

Hlasovanie za uznesenie: 

Prítomní: 14 

Za prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené pri prijatých uzneseniach a v zápisnici 
z rokovania MZ. 

Hlasovanie za uznesenia ako celok: 

Prítomní: 14 

Za prijatie: 14, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Prednostka MsÚ:                                                                Primátor mesta: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                    JUDr. Jaromír Kaličiak 

 

I. overovateľ:                                                                     II. overovateľ: 

Ing. Róbert Belko                                                               Róbert Eibner 

 

Vo Fiľakove dňa 26. Februára 2013 

 

 

 


