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Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 5. decembra 2013 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 99 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 
Informáciu o návrhoch podaných komisiami MZ 
Uznesenie č. 100 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
v školskom roku 2012/2013 týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo: 

a) ZŠ s VJM Mládežnícka 7, 
b) ZŠ Školská 1 
c) ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B, 
d) ZŠ Farská Lúka 64 A, 
e) Základná umelecká škola, Koháryho 8, 
f) Materská škola, Štúrova 1, 
g) Materská škola, Daxnerova 15, 
h) Centrum voľného času Iuvenes, Farská Lúka 64 A. 

Uznesenie č. 101 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

V zmysle § 11 ods. 4), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 
, návrh  rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2014-2016, s tým , že záväzný je len rozpočet na rok 2014 s 
nasledovnými hlavnými ukazovateľmi: 

a) Výdavky bežného rozpočtu 5 207, 10 tis. € +  navýšené o 3,0 tis. € príspevok pre HMF 
b) Príjmy bežného rozpočtu 5303,11 tis. € 
c) Prebytok bežného rozpočtu 96,01 tis. €- znížený o 3,0 tis. € príspevok pre HMF 
d) Výdavky kapitálového rozpočtu 54,20 tis. € 
e) Príjmy kapitálového rozpočtu 60,00  tis. € 
f) Prebytok kapitálového rozpočtu 5,80 €. 
g) Výdavkové finančné operácie  74,71 tis. € 
h) Príjmové finančné operácie  57,00 tis. € 
i) Schodok finančných operácií -17,71 tis. € 
j) Celkové výdavky rozpočtu 5339,01 tis. € + navýšené o 3,0 tis. € príspevok pre HMF 
k) Celkové príjmy rozpočtu  5420,11 tis. €, 
l) Celkový prebytok rozpočtu     84,10 tis. €- znížený o 3,0 tis. € príspevok pre HMF, t. j. 81,10 
tis. € 
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m) Celkový prebytok rozpočtu po vylúčení finančných operácií 98,81 tis. €. 
Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 102 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A/ BERIE NA VEDOMIE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2013 v kompetencii p. primátora nasledovne: 
- zvýšenie rozpočtu bežných príjmov   o   15.650,00 € 

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov   o   73.760,00 € 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov   o     6.800,00 € 

- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  o   31.079,00 € 

B/ SCHVAĽUJE 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2013 nasledovne: 

            - zvýšenie rozpočtu bežných príjmov   o  156.698,00 € 

            - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov   o 43.726,00 € 

            - zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií  221.000,00 

2. Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Fiľakovo v roku 2013 vo výške 
165.268,10 € a ich použitie na kapitálové výdavky a na splátky návratných zdrojov 
financovania:   

Kapitálové výdavky: 
- 716 – PD - aktualizácia územného plánu     7.800,00 € 
- 716 – PD - kanalizácia a ČOV                      33,19 € 
- 716 – PD - mestské kompostovisko     1.326,00 € 
- 716 – PD - Programu „Európa pre občanov“       500,00 € 
- 716 – PD - „ LOM CHRASTIE“      7.800,00 € 
- 716 – PD - vynútené akcie                    384,00 € 
- 716 – PD - digitálna ortofotomapa     1.173,00 €  
- 716 – PD – obvod.plášť a okná telocvične ZŠ FL      800,00 €  
- 716 – PD – strecha telocvične ZŠ FL        800,00 € 
- 717001 – prístupová cesta k DOMETIC-u       132,00 € 
- 717001 – vynútené akcie          121,14 € 
- 717002 – Rekonštrukcia štadióna FTC Fiľakovo   7.800,00 € 
- 717002 – Rekonštrukcia ulice Mládežníckej             47.987,21 € 

S p o l u:                  76.656,54 €  

Splátky návratných zdrojov financovania: 

- 814001 – Platba za akcie                25.245,00 € 
- 821005 – Splátky úverov                         49.186,80 € 
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- 821007 – Splátky z ostaných úverov, pôžičiek 
                ŠF RB                14.179,76 € 
____________________________________________________________           
S p o l u:                 88.611,56 €  

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 103 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

BERIE NA VEDOMIE 

Správu – vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie III. štvrťroka 2013. 

Uznesenie č. 104 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Návrh VZN mesta č.    10 /2013 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 105 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 
Návrh VZN mesta č.    12 /2013 o dani z nehnuteľnosti. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 106 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Návrh VZN mesta č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 107 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
BERIE NA VEDOMIE 

Na základe ustanovenia  §11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov upozornenie  prokurátora podľa § 28 odsek 1 
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré bolo 
mestu doručené dňa 15.10.2013 listom pod č. Pd 132/13-2  vo veci porušenia § 6 odsek 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na § 36 
odsek 1 písm. e/, odsek 7 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  
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a verejných kanalizáciách a o  zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií 
sieťových odvetví v znení neskorších predpisov a súhlasí s návrhom prokurátora . 

Uznesenie č. 108 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 109 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 11/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky občanom mesta. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 110 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských 
škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

Uznesenie č. 111 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
SCHVAĽUJE 

Cenník služieb Mestského úradu Fiľakovo s účinnosťou od 01.01.2014 . 

Uznesenie č. 112 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A) SCHVAĽUJE 

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 
 

B) BERIE NA VEDOMIE  
1) Správu Filbyt s.r.o. o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou zo dňa 12.6.2013. 
2) Správu o splnení opatrení predloženú riaditeľom MsKS. 
3) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou ZŠ s 

VJM L.Mocsáryho Farská lúka Fiľakovo zo dňa 28.8.2013. 
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4) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou ZŠ 
s VJM – Alapiskola, Mládežnícka 7 vo Fiľakove zo dňa 23.8.2013. 

5) Správu HK o vykonanej plnenia rozpočtu HMF v oblasti aktivity 10.2.4 Novohradské 
turistické a informačné centrum v roku 2012. 

6) Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 
Podporné služby, časť 630 Tovary a služby v roku 2012. 

7) Správu HK o vykonanej kontrole vykonávania práce na MOS Márie Botošovej na 
základe podnetu. 

8)  Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.12 Verejné 
osvetlenie a mestský rozhlas za I. polrok 2013. 

9) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2013. 
10) Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou vykonanou 

hlavným kontrolórom mesta Fiľakovo – kontrola plnenia rozpočtu HMF v oblasti 
aktivity 10.2.4 Novohradské turisticko-informačné centrum  v roku 2012. 
Uznesenie č. 113 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

SCHVAĽUJE 

Predaj parc. CKN č. 3857/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo 
v podiele 1/1 do vlastníctva Szabová Edita, ul. Boženy Němcovej 1638/11, Fiľakovo za kúpnu cenu 
5,00 EUR/m2 z dôvodu priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou – rodinným domom súp.č. 1638 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej ( §9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel ). 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 114 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E    
Predaj pozemku parc. CKN č. 2479/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2 a stavby súp.č. 
2093 verejné hygienické zariadenie na parc. CKN č. 2479/1 z LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1  
do vlastníctva Krpeľan Ľubomír, Farská lúka 74, Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom v sume 21.400,00 EUR podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení noviel z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predaj sleduje verejný záujem 
v prospech širokej verejnosti t.j. obyvateľov a návštevníkov mesta. Kupujúci po odkúpení tejto 
mestskej nehnuteľnosti do svojho vlastníctva zrekonštruuje a zmodernizuje ju, zabezpečí jej celoročnú 
prevádzku naďalej ako verejné toalety a tým  skvalitní poskytované služby vo Fiľakove aj v tejto 
oblasti. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 115 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E   

 Odňatie mestského majetku a to stavby „Verejného hygienického zariadenia súp.č. 2093 s pozemkom 
parc. CKN č. 2479/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2“ zo správy VPS Fiľakovo. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 116 
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Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E   
 

Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára ZŠ s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo v celkovej 
hodnote 12.837,41 EUR ( v tom DHIM + HIM + DHM v sume 4.904,40 EUR, Materiálové zásoby 
v sume 7.560,86 EUR a Učiteľská knižnica v sume 372,15 EUR). Likvidačná komisia je povinná 
predložiť MsÚ Fiľakovo zápis o spôsobe likvidácií majetku do 31.12.2013. 

Uznesenie č. 117 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

B E R I E  N A  V E D O M I E   

Výsledky dražby zo dňa 19.11.2013 na predaj mestských pozemkov na výstavbu garáží v lokalite       
ul. Záhradníckej, teda uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj parc. CKN č. 2454/8 o výmere 34 m2      
za kúpnu cenu 710,00 EUR do vlastníctva vydražiteľa Nagy Csaba, Sládkovičova 1, Fiľakovo 
v podiele 1/1, parc. CKN č. 2454/7 o výmere 30 m2 za kúpnu cenu 710,00 EUR do vlastníctva 
vydražiteľa Kelemen Ľudovít, Sládkovičova 7, Fiľakovo v podiele 1/1, parc. CKN č. 2454/6 o výmere 
25 m2 za kúpnu cenu 505,00 EUR do vlastníctva vydražiteľa Albert Marian, Sládkovičova 2, 
Fiľakovo v podiele 1/1, parc. CKN č. 2454/5 o výmere 33 m2 za kúpnu cenu 525,00 EUR                  
do vlastníctva vydražiteľa Mács Ondrej, Sládkovičova 3, Fiľakovo v podiele 1/1 a parc. CKN              
č. 2454/8 o výmere  30 m2 za kúpnu cenu 700,00 EUR do vlastníctva vydražiteľa Rozgonyi Ľudovít, 
1. mája 1, Fiľakovo v podiele 1/1. 

Uznesenie č. 118 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E   
Predaj  časti mestského pozemku (mimo areálu VPS Fiľakovo)  parc. CKN č. 3546/213 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca. 550 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) z LV č. 
2272 k.ú. Fiľakovo za kúpnu cenu 20,00 EUR/m2 do vlastníctva  Syngas s.r.o., Mikulášska 29, 
Bratislava, IČO 46522824 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. ide o predaj časti mestského 
pozemku, ktorá bude využitá na vylepšenie priestorových potrieb investora v rámci výstavby 
„Elektráreň na biomasu, Fiľakovo“. Po vybudovaní Elektrárne vzniknú nové pracovné miesta pre 
obyvateľov mesta Fiľakovo. Všetky náklady súvisiace s prevodom  časti mestského pozemku znáša 
žiadateľ. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 119 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

S C H V A Ľ U J E   
Vyradenie neupotrebiteľného majetku z inventára Mestského úradu vo Fiľakove v celkovej hodnote 
9.311,58 EUR. 

Uznesenie č. 120 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

VOLÍ  
Za prísediacich Okresného súdu v Lučenci nasledovných občanov mesta Fiľakovo: 

1. Ing. Estefán Ladislav, Farská Lúka 60, Fiľakovo 
2. Gyetvaiová Mária, Biskupická 36, Fiľakovo 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 121 
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Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

NESCHVAĽUJE 
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ROP na vybudovanie Komunitného centra 
v meste Fiľakovo. 

Prítomní: 9 
Za prijatie: 0, Proti prijatiu: 9, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 122 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

SCHVAĽUJE 
Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2013 
 
Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené pri prijatých uzneseniach a v zápisnici 
z rokovania MZ. 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 9 
Za prijatie: 9, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Prednostka MsÚ:                                                                       Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                         JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                           II. overovateľ: 
Ing. László Kerekes                                                                 Vladimír Cirbus 
 
Vo Fiľakove dňa 5. decembra  2013 

 

 

 

 


