
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 27. júna 2013 

_________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 74 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Správu – vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ. 

Uznesenie č. 75 

A) SCHVAĽUJE 
1. Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2012 a celoročné hospodárenie  bez   

výhrad. 
 

2. Prebytok rozpočtu v sume 158.553,27 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 196.984,75 € - t.j.   - 
38.431,48 € - vysporiadať z finančných operácií a zostatok finančných operácií v 
sume 270.584,84 € ponížený o 38.431,48 € použiť na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 232.153,36 €. 

Uznesenie č. 76 

Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 06/2013, ktorým sa mení VZN mesta zo dňa 
16.09.2010 – Štatút mesta Fiľakovo. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 12, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 1 

 
Uznesenie č. 77 

Mestské zastupiteľstvo   

A/ RUŠÍ 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo schválené uznesením č. 26/B/3 zo 
dňa 25.02.2010. 

B/SCHVAĽUJE  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 07 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými  stavebnými odpadmi na území mesta  Fiľakovo. 

Hlasovanie za uznesenia: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 78 

Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 05/2013, ktorým sa mení VZN mesta č. 
07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 79 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

Správu o činnosti MsP za I. štvrťrok 2013. 

Uznesenie č. 80 

Mestské zastupiteľstvo   

SCHVAĽUJE 

1) Odpredaj mestských pozemkov parc. CKN č. 991/2 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 19 m2 a parc. CKN č. 992/2 záhrady o výmere 76 m2 z LV č. 2272 k.ú. 
Fiľakovo do vlastníctva Botos Pavel a manž. Viola Botosová, Čsl.armády 895, 
Fiľakovo v režime BSM (podiel 1/1) za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 z dôvodu  priľahlej 
plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – 
rodinným domom vo vlastníctve kupujúcich. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 



2) Odpredaj mestských pozemkov parc. CKN č. 1212/3 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 213 m2, parc. CKN   č. 1212/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 
m2 a parc. CKN č. 1212/15 zastavané plochy a nádvoria o výmerou 57 m2  z LV č. 
2272 k.ú. Fiľakovo do podielového spoluvlastníctva kupujúcich : 

a) ARON, spol. s r.o., Poľná 5, 986 01 Biskupice, IČO 36048810 v podiele ¼ 
b) Šimon Ervin, Jánošíkova 1572/35, Fiľakovo v podiele ¼ 
c) Balázs Vojtech a manž. Csilla Balázsová rod. Jakabová, J. Kalinčiaka 157/31, 986 01 

Fiľakovo v podiele 1/4 v režime BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a 
d) Kovács Ladislav a manž. Gabriela Kovácsová rod. Belovecová, SNP 5, 986 01 

Fiľakovo v podiele 1/4 v režime BSM 
za kúpnu cenu 5,00 EUR/m2 z dôvodu priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve jednotlivých kupujúcich. 
Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

3) Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZUŠ Fiľakovo v sume 384,36 EUR. 
Likvidačná komisia je povinná predložiť MsÚ Fiľakovo zápis o spôsobe likvidácií 
majetku do 15.07.2013. 

Hlasovanie za uznesenie: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 81 
Mestské zastupiteľstvo   
SCHVAĽUJE 
Plány práce orgánov mesta na II. polrok. 

Uznesenie č. 82 

Mestské zastupiteľstvo   

BERIE NA VEDOMIE 

1) Správu HK o vykonanej kontrole verejného obstarávania na dodávku interaktívnych 
tabúľ, hlasovacích zariadení, USB kľúčov, digitálnej kamery so statívom, digitálneho 
fotoaparátu, digitálnych projektorov a aplikačných softvérov na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 048/2012/1.1/OPV  ITMS kód 
Projektu 26110130414. 

2) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 8.5 
Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD, CVČ), časť 640 Bežné transfery pre ŠKD pri ZŠ s 
VJM L. Mocsáryho FL 64B za rok 2012. 

3) Správu HK o vykonanej kontrole hospodárenia a činnosti spoločnosti Filbyt s.r.o., 1. 
mája 11, Fiľakovo v roku 2012. 

4) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2012. 
B) SCHVAĽUJE 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 

Uznesenie č. 83 



Mestské zastupiteľstvo  
SCHVAĽUJE 
Úpravu rozpočtu mesta – konsolidáciu rozpočtu  v zmysle požiadaviek Memoranda 
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky na rok 2013 v podmienkach miest a obcí. 
medzi vládou SR a ZMOS na rok 2013 takto: 

- zvýšenie bežných príjmov na položke dane z príjmov fyzických osôb o 72 011 eur, 
- zníženie kapitálových výdavkov o 125 324 eur na akciách ul. Sládkovičova 

(75 420 eur) a Mládežnícka (49 904 eur). 
Uznesenie č. 84 

Mestské zastupiteľstvo  
SCHVAĽUJE 
Zoznam kapitálových výdavkov doplnený v bode 5 – Rekonštrukcie a opravy miestnych 
komunikácií v meste o 260,56 €.  
Uznesenie č. 85 

Mestské zastupiteľstvo  
D E L E G U J E  
Mgr. Csabu Balázsa za člena rady školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom 
maďarským – Alapiskola, Mládežnícka 7 a za člena rady školy pri Základnej škole Lajosa 
Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 
64/B 
Uznesenie č. 86 

Mestské zastupiteľstvo  
 
SCHVAĽUJE 
 
Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné 
prostredie. 
 
Prioritná os 4   Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ:  
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu,  
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
Kód výzvy:  OPŽP-PO4-13-2-LSKxP 
Názov projektu:  “Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho 
odpadu na území mesta Fiľakovo“   
– výška celkových výdavkov na projekt činí: 1 118 478,02 EUR, 
– výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí: 1 118 478,02 EUR, 

– výška spolufinancovania projektu zo strany  žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov činí: 55 923,90 EUR,  

– spôsob financovania projektu: kombinácia vlastných zdrojov a cudzích zdrojov.  
 
Uznesenie č. 87 

Mestské zastupiteľstvo  
 
A) BERIE NA VEDOMIE 

Informatívnu správu o preskúmaní schváleného Územného plánu mesta Fiľakovo.  



B) SCHVAĽUJE 

Obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu mesta Fiľakovo v rozsahu výsledkov 
preskúmania podľa predloženého materiálu.  

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené pri prijatých uzneseniach a v zápisnici 
z rokovania MZ. 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 13 
Za prijatie: 13, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Prednostka MsÚ:                                                                       Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová,v.r.                                             JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r. 

 
I. overovateľ:                                                                     II. overovateľ: 
Jozef Tankina                                                                    Tibor Czupper 
 
Vo Fiľakove dňa 28. júna  2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


