
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

U Z N E S E N I E 

z tridsiateho druhého  zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2010-
2014 vo Fiľakove konaného dňa 26. júna  2014 

__________________________________________________________________________ 

Uznesenie č. 154 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Berie na vedomie 

Správu o vyhodnotení návrhov podaných komisiami MZ. 

Uznesenie č. 155 
 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje 

1. Záverečný účet za rok 2013 a celoročné hospodárenie mesta a ním zriadených 
rozpočtových a príspevkových organizácií bez výhrad.   

2. Použitie prebytku v sume 12.932,33 EUR, zisteného podľa ustanovenia § l0 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, na: 

- tvorbu rezervného fondu  12.932,33 EUR 
3. Použitie prebytku finančných operácií v sume 253.895,37 EUR na tvorbu rezervného 

fondu 253.895,37 EUR, t. j. celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 
266.827,70 EUR. 
 
 

Uznesenie č. 156 
 

Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 

1. Správu audítora za rok 2013. 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2013. 

 
Uznesenie č. 157 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo  na rok 2014 ( RO č. 3/2014 ) v kompetencii p. 
primátora nasledovne:  
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 9.1 – Podpora športových aktivít 

( Šachový turnaj o pohár primátora mesta ) o   50,00 € 
Uznesenie č. 158 
 



Mestské zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e 

1. Pre volebné obdobie samosprávnych orgánov mesta Fiľakovo 2014-2018 podľa § 11 ods. 
3, písm. g) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení - 15 poslancov 
mestského zastupiteľstva. 

2. Pre voľby do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo v roku 2014 rozdelenie 

mesta do 3 volebných obvodov nasledovne: 

    I. volebný obvod          -   volí sa 5 poslancov, 

    II. volebný obvod         -   volí sa 5 poslancov, 

    III. volebný obvod       -   volí sa 5 poslancov. 

1. Rozsah  výkonu funkcie  - úväzku primátora mesta na volebné obdobie 2014-2018 
podľa § 11, ods. 4, písm. i) na 100 %. 

 

Uznesenie č. 159 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 
Správu o činnosti Mestskej polície Fiľakovo za I. štvrťrok 2014. 
 
Uznesenie č. 160 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 

Informácia o zámere mesta na rozšírenie siete verejného osvetlenia – vrátane mestského 
cintorína. 

Uznesenie č. 161 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 

Vymenovanie nasledovných riaditeľov primátorom mesta podľa § 3 ods. 11 zákona č. 596/ 
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov: 

- Mgr. Roland Bozó - do funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským  – Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek  

- Mgr.  Štefan Ujpál - do funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo 
- Mgr . Štefan Šimko - do funkcie riaditeľa Základnej školy Lajosa Mocsáryho 

s vyučovacím jazykom maďarským  – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, 
Fiľakovo – Fülek.  



Menovaní boli vymenovaní v zmysle návrhu príslušnej rady školy podaného podľa 
ustanovenia §3 ods. 2 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov na päťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť 
od 01.07.2014. 

Uznesenie č. 162 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2014. 

Uznesenie č. 163 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Predaj motorového vozidla HONDA CIVIC 4DR HYBRID 1,3 IMA, ev.č. LC317BN formou 
dobrovoľnej dražby. Vyvolávacia cena je 6.500,00 EUR. V prípade neúspešnej dražby, predaj 
auta realizovať prostredníctvom predajcov automobilov. 
 
Uznesenie č. 164 
 
Mestské zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
Zakúpenie nového vozidla a ponechanie vozidla Škoda Fabia a jeho prestavbu na odchyt a prepravu 
psov, prípadne vozidlo bude slúžiť ako druhé služobné vozidlo pri zabezpečovaní väčších športových 
a kultúrnych podujatí. 
 
Uznesenie č. 165 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na II. polrok. 

 
Uznesenie č. 166 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie 

1. Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 8.1.1 MŠ – 
Óvoda,  Daxnerova č. 15, časť 610 Mzdy v roku 2013 a správu o splnení opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 

2. Správu HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.8 Mini ZOO, 
Karanténna stanica psov v roku 2013 a správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou. 



3. Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2013. 
4. Správu z prešetrenia anonymného oznamu na činnosť náčelníka MsP Fiľakovo. 
Uznesenie č. 167 

 
Mestské zastupiteľstvo  
Vyhlasuje 
V zmysle § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

11. september 2014 za deň konania voľby hlavného kontrolóra. Deň nástupu 
novozvoleného hlavného kontrolóra sa určuje na 12. septembra 2014. 

 
Uznesenie č. 168 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

1. Úpravu rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2014 ( RO č.4/2014 ) nasledovne: 
- zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov  na aktivite 7.1 – Výstavba MK - 

na položke 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – vrchná stavba ulice 
Čsl. armády  o                           88.500,00 €  
 
na položke 717001 – realizácia nových stavieb – spoluúčasť na realizácii stavby 
„Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov „ – ulica 
Družstevná  o          33.400,00 € 
 

2. Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Fiľakovo v roku 2014 vo 
výške 121.900,00 € a ich použitie na kapitálové výdavky spojené s realizáciou vrchnej 
stavby ulice Čsl. armády a na spoluúčasť na realizácii stavby „ Zberný dvor 
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ -  ulica Družstevná  . 
 

 
Uznesenie č. 169 
 
Mestské zastupiteľstvo  

Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektu „Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“ kód 
ITMS NFP 27120131157 

- výška celkových výdavkov na projekt činí: 159 475,72 EUR, 
- výška spolufinancovania projektu zo strany  žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov činí 7 973,79 EUR,  
- spôsob financovania projektu: spolufinancovanie z vlastných zdrojov.  
-  

Uznesenie č. 170 
 

Mestské zastupiteľstvo  



Schvaľuje 

Udelenie ceny mesta týmto laureátom 
1. OZ Koháry- za významnú prácu v oblasti rozvoja turizmu v meste Fiľakovo 
2. Jozef Benko – za celoživotnú pedagogickú prácu a dlhoročné pôsobenie vo funkciu 

riaditeľa Gymnázia – Gimnázia vo Fiľakove 
3. Tibor Molnár – in memoriam – za dlhoročné úspešné aktivity v oblasti športu – najmä 

futbalu vo Fiľakove 
4. Akordeonový súbor pri ZUŠ Fiľakovo – za reprezentáciu školy a mesta na 

celoslovenských , regionálnych a miestnych kultúrnych podujatiach 
5. Zoltán Fehér – za celoživotnú pedagogickú prácu a dlhoročné pôsobenie vo funkcii 

riaditeľa na ZŠ s VJM Mládežnícka vo Fiľakove a dlhoročné pôsobenie v mužskom 
speváckom zbore Pro Kultúra 

 
 
Uznesenie č. 171 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 
Berie na vedomie 
 
Informáciu o príprave a realizácii nasledovných projektov: 

- Vrchná stavba ul. Čsl. armády, 
- Chodník ul. Biskupická, 
- Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, 
- Nájomný bytový dom pre MRK – 12 b.j. ul. Železničná, 
- MŠ Daxnerova – I. etapa – výmena okien, 
- MŠ Daxnerova – II. etapa – výmena okien a zateplenie fasády objektu 
- MsKS – výmena výplňových konštrukcií, 
- Fiľakovský hrad – systematický prístup k ochrane NKP, 
- Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove, 
- ZŠ Farská Lúka s VJM Lajosa Mocsáryho – odstránenie havarijného stavu strechy 

telocvične, 
- Futbalové ihrisko – stavebné úpravy na vybudovanie umelej trávnatej plochy, 
- ZŠ s VJM Mládežnícfka – výmena výplňových konštrukcií, rekonštrukcia strechy 

telocvične a pavilónov A a B, 
- ČOV a kanalizáciea pre 600 EO ul.Mlynská, 
- Terénne úpravy – Lom Chrastie I – skládka stavebného odpadu, 
- Ochrana pred povodňami. 

Uznesenie č. 172 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Uzavretie dodatku k Zmluve o úvere s Prima bankou a. s. (úver na spolufinancovanie 
úspešných projektov prijatý v roku 2010 vo výške 280 tis. Eur). 
Zostatok úveru: 138 642,06 Eur 
Doba splácania: 10 rokov 



 
Uznesenie č. 173 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Investíciu do siete verejného osvetlenia a ozvučenia FIN M.O.S, a. s. na území mesta 
v rozsahu ponuky VO-20140617 zo dňa 17.06.2014 a poveruje primátora mesta k podpísaniu 
príslušnej zmluvnej dokumentácie. 
 
Uznesenie č. 174 
 
Mestské zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
Navýšenie podielu mesta na základnom imaní spoločnosti FIN M.O.S , a. s. v zmysle stanov 
uvedenej a. s. o 267 ks akcií typu A v kúpnej cene 125.184,00 € podľa ponuky VO – 
20140617 zo dňa 17.06.2014 a poveruje primátora mesta k podpísaniu príslušnej zmluvnej 
dokumentácie. 
Hlasovanie za uznesenia ako celok: 
Prítomní: 10 
Za prijatie: 10, Proti prijatiu: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 
 
Prednostka MsÚ:                                                                                    Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                          JUDr. Jaromír Kaličiak 

 
I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
Ing. Róbert Belko                                                                      Vladimír Cirbus 
 
Vo Fiľakove dňa 27. júna  2014 
 


