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Vážení spoluobčania!
Dostáva sa Vám do rúk  mesačník našej samosprávy Fiľakovské zvesti - 
Fuleki Hírlap, jeho dvanáste číslo, ktoré  zvestuje, že sa nám blíži koniec 
roka, prichádzajú azda najkrajšie sviatky roka - Vianočné sviatky a 
následne aj Nový rok.
Je tu čas, keď sa asi všetci v kruhu svojich rodín, spolupracovníkov 
začínajú zamýšľať a hodnotiť aký bol odchádzajúci rok 2013, či sa nám 
podarilo splniť predsavzatia, či sme boli úspešní alebo sme zostali dlžní 
svojim predsavzatiam a úlohám, ktoré sme si vytýčili.
Hodnotil som rok 2013 aj ja osobne a spolu s MZ a svojimi 
spolupracovníkmi sme konštatovali, že rok bol mimoriadne náročný, 
museli sme riešiť najmä otázky rozvoja mesta za veľmi zlej finančnej 
situácie samosprávy, ktorú ešte zhoršilo Memorandum ZMOS a Vlády 
SR, kedy sa obce a mestá značnou mierou museli podieľať na 
konsolidácii verejných financií SR. Malo to dopad aj na náš rozpočet, 
pretože sa nám nedostali zdroje najmä na rozvojové programy a projekty.
Napriek zhoršovaniu vo financovaní sa nám podarilo zrekonštruovať 
ulice Sládkovičova, Mládežnícka, Hollého, niektoré chodníky v centre 
mesta a pri zrekonštruovaných  komunikáciách v správe BBSK. Myslím 
si, že úseky komunikácií v centre mesta spĺňajú všetky podmienky 
kladené na  verejné komunikácie.
V tomto krátkom príhovore nie je možné vyčísliť ani všetky uskutočnené 
projekty ani tie, ktoré budeme riešiť v budúcom roku 2014, ktorý je  
zároveň rokom volebným.
Najdôležitejším projektom, ktorý v roku 2014 budeme realizovať je 
projekt odpadového hospodárstva, na ktorý sme získali 1,30 mil. Eur. 
Zdokonalíme a doplníme zberné miesta,  zlepšíme podmienky na ďalšiu 
separáciu komunálneho odpadu a znížime náklady na jeho uloženie. 
Ďalej budeme pokračovať v rekonštrukciách miestnych komunikácií a 
chodníkov (ČSA, Podhradská, Biskupická a ďalšie). Budeme sa snažiť 
vybudovať tréningové ihrisko pre našu mládež zo ZŠ a FTC, dokončiť 
mestský park s detským ihriskom, naďalej budeme riešiť bezpečnosť 
v meste.
Rok 2014 bude náročný i napriek prísľubom vlády SR, že zvýši podiel 
samosprávam na dani z príjmov fyzických osôb, budeme musieť 
účinnejšie pracovať hlavne v oblasti vlastných príjmov, ekonomickejšie 
využívať majetok mesta, zefektívniť výber daní a potom samozrejme aj 
efektívne využiť zdroje pri hore spomínaných aktivitách.
Mestské zastupiteľstvo dňa 5.12.2013 schválilo rozpočet mesta na 
budúci rok, ktorý je prebytkový a počíta aj s rozvojovými projektmi.
Vážení občania, s konkrétnejším a obšírnejším hodnotením roka 2013 
Vás oboznámim v niektorom čísle nášho mesačníka začiatkom nového 
roka.
Prajem všetkým občanom tohto mesta príjemne prežité a ničím nerušené 
Vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych a v Novom roku Vám prajem 
pevné zdravie, šťastie, veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote.

JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta

Hradné múzeum vo Fiľakove má za sebou
rok naplnený udalosťami 

Turistická sezóna Hradného múzea vo Fiľakove sa aj v tomto roku 
vyznačovala bohatým kultúrnym a spoločenským dianím. Napriek 
jarným výkyvom počasia a stále pretrvávajúcej hospodárskej recesii 
nakoniec priniesla v priemere rovnaký počet návštevníkov, ako 
v predchádzajúcom roku. V nadväznosti na hlavnú činnosť múzejnej 
inštitúcie usporiadalo Hradné múzeum vo Fiľakove v roku 2013 
množstvo dočasných výstav v sprievode kultúrneho programu 
v Bebekovej veži a v Mestskom vlastivednom múzeu. V Mestskej 
knižnici sa uskutočnilo niekoľko besied a premietaní vedecko-náučných 
filmov. 
Prvým dôležitým medzníkom tohtoročnej série kultúrnych podujatí 
HMF bola Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade. Celovečerné 
májové podujatie Noc múzeí a galérií prilákalo do hradného areálu a 
Mestského vlastivedného múzea 1 300 návštevníkov. Otvorenie štyroch 
výstav bolo tohto roku spojené s koncertom, premietaním, odbornými 
prednáškami, a ukážkami historického tanca, hudby a remesla. Na 
uchovávanie a rozmanitosť kultúrnych tradícií národov a národností 
upriamil i  pozornosť účinkujúce súbory Medzinárodného 
novohradského folklórneho festivalu, ktorý sa tento krát rozšíril 
o menšinový galaprogram. V druhej polovici júla sa počas 
archeologického výskumu dolného hradu uskutočnila v hradnom areáli 
Letná škola archeológie. Pri príležitosti narodenín známeho 
maďarského rozprávkara Eleka Benedeka usporiadal Maďarský 
čitateľský spolok (Magyar Olvasástársaság) v spolupráci s Hradným 
múzeom vo Fiľakove a Maďarským osvetovým inštitútom na Slovensku 
v septembri 2013 trojdňovú Celoštátnu konferenciu venovanú tematike 
ľudových rozprávok. Otázkami spolunažívania národov a historického 
povedomia mladých Maďarov a Slovákov sa zaoberal okrúhly stôl, 
spojený s premietaním filmu, s názvom Slovensko-maďarská Hodina 
dejepisu vo Fiľakove s Lászlóm Surjánom, podpredsedom Európskeho 
parlamentu. Spoluorganizátorom tejto októbrovej besedy bolo Hnutie 
zmierenia Charta XXI. 
Popri uvedených podujatiach bol hrad počas celého roka dejiskom 
koncertov rozličných hudobných žánrov, táborov a spoločenských 
udalostí, ktorých organizátormi boli predovšetkým miestne organizácie 
a združenia. 
Ďakujeme všetkým miestnym aj mimo fiľakovským partnerom 
za aktívnu participáciu na príprave a realizácii našich programov. 
Želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na úspešnú 
spoluprácu aj v nadchádzajúcom roku.

Kolektív Hradného múzea vo FiľakoveV tomto čísle nájdete zimné ilustrácie žiakov ZUŠ vo Fiľakove.
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Vytrvalosť Jozefa Agócsa môže byť iným vzorom
Jozef Agócs, bývalý primátor Fiľakova, sa ani v súčasnosti nudiť nestíha. Hoci pozorne sleduje i 
verejné dianie a kultúrny život v meste, jeho najväčšou výzvou i relaxom je na ocenenia bohaté 
chovateľstvo holubov.  Venuje sa mu už od svojich desiatich rokov a 23 rokov vykonáva aj funkciu 
predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov drobných zvierat. Niekoľko 
desaťročí reprezentuje nielen naše mesto, ale aj Slovensko na významných medzinárodných 
výstavách a súťažiach, veď napr. v roku 2009 na 26. Európskej výstave zvierat v Nitre dostal jeho 
Parochniak čierny cenu Európsky šampión. Štyridsaťtri rokov sa špecializuje najmä na chov 
štruktúrových holubov a za štvorčlennú kolekciu dostal ocenenie Majster špeciálneho chovu 
štruktúrových holubov v SR na tohtoročnej medzinárodnej výstave v dňoch 23.-24.novembra 2013 
v Nitre. Zároveň najväčší holub z tejto kolekcie dostal cenu Majster Slovenska. Je to hlavne vďaka 
úsiliu a vytrvalosti, čo za vyše štyridsať rokov svojej záľube venuje. V súčasnosti chová 120 
parochniakov, no ako sám tvrdí, nie je dôležité množstvo, ale šľachtiteľská práca, ku ktorej je 
potrebné mať minimálne 20-30 kusov holubov rozličnej farby. Aj na základe doterajších úspechov 
je meno Jozefa Agócsa medzi chovateľmi podobných druhov holubov po celom svete už dobre 
známe. Svedčí o tom aj čoraz viac návštev, ktoré k nemu prichádzajú nielen zo susedných krajín, ale 
aj z Kuvajtu, Talianska, Spojených arabských emirátov, Indie, či iných zaujímavých štátov. 
Výborné vzťahy má však predovšetkým s chovateľmi z Maďarska, Poľska a Čiech. Pred 
rozdelením bývalého Československa bol členom Českého klubu chovateľov štruktúrových holubov, od roku 2010 zase úspešne reprezentuje naše 
mesto aj v Maďarskom klube chovateľov holubov. Už 18. januára 2014 sa so svojimi 10 najkrajšími parochniakmi predstaví na výstave 
Debrecínskeho klubu chovateľov holubov v Maďarsku.                                         -im-
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Zápis detí

Termíny zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo na školský rok 2014/2015:

Základná škola, Farská lúka 64/A
22.01.2014, bližšie informácie: 43 81 808

Základná škola, Školská 1
30.01.2014, bližšie informácie: 43 81 895

Upozornenie pre rodičov: Zákonný zástupca 
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a vykonať zápis 
v stanovenom termíne. Žiadame Vás, aby ste 
na zápis prišli podľa možnosti s dieťaťom a pri 
zápise predložili rodný list dieťaťa a Váš 
občiansky preukaz.

V prípade neprihlásenia dieťaťa môže byť 
rodičovi uložená pokuta do výšky 331,50 €.

Týždeň zdravia
Na Základnej škole, Farská lúka 64/A 
vo Fiľakove je každoročne posledný 
novembrový týždeň venovaný zdraviu a 
zdravému životnému štýlu. Aj v tomto roku to 
bolo tak. „Týždeň zdravia“ - prebiehal pod 
veden ím pan i  uč i t e ľky  Mgr.  Žofie 
Kainráthovej, ktorej pomáhali žiaci 7. 
ročníka. Každý deň v týždni bol venovaný  
iným aktivitám. Pondelok bol zameraný na 
zisťovanie, či si žiaci nosia desiatu z domu. 
Zistilo sa, že niektorý si kupujú nezdravé 
„pochutiny“ na desiatu v školskom bufete. 
Utorok - bol vyhlásený ako deň ovocia. Žiaci 
našej školy za tento deň skonzumovali 172 ks 
ovocia. Streda bola dňom bez sladkostí a 
chipsov. Až na jednotlivcov ju žiaci dodržali a 
zistili, že bez týchto pochutín sa dá vydržať. 
Štvrtok - bol zameraný na pohybovú aktivitu, 
ktorá neodmysliteľne patrí k zdravému 
životnému štýlu. V našej telocvični žiačky 
tanečného krúžku za doprovodu dobrej 
hudby roztancovali celú školu. Bolo to naozaj 
skvelé - všetkým sa to páčilo. Piatok bol zameraný na kontrolu prezúvok. 
Zistili sme malé nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť. Žiaci sú si vedomí, 
že celý deň byť v tej istej obuvi nie je vyhovujúce. Týždeň zdravia ubehol 
rýchlo, poučne a zábavne. Už sa tešíme na nasledujúci rok.

Mgr. Žofia Kainráthová

„V škole je nám veselo!“
Takto sme privítali v našej Základnej škole na Farskej lúke 
vo Fiľakove budúcich prváčikov, ktorí nás prišli aj so svojimi 
rodičmi navštíviť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme 
dňa 12.12.2013 zorganizovali zábavné popoludnie v telocvični, 
kde malí predškoláci spoločne plnili rôzne úlohy. V úvode bol 
pre nich pripravený aerobic a potom sa začalo súťažiť. Deti sa 
s radosťou zapájali do každej činnosti, športovali s chuťou a 
nadšením. Po krátkom občerstvení sa všetci premiestnili 
do tried. Tam už pani učiteľky pripravili rôzne aktivity formou 
prezentácie na interaktívnych tabuliach, zaspievali vianočné 
piesne a na záver si zatancovali. Týmto spôsobom, sme sa snažili 
budúcim školákom predstaviť školské prostredie, keď prídu na 
zápis, aby našu školu už poznali.

Mgr. Dana Bozóová

Predvianočné šantenie
11.12.2013 sme v školskom klube detí na Farskej lúke 64/A - 
slovenskej vo Fiľakove pokračovali už tradičnými, tentokrát 
vianočnými tvorivými dielňami, kde poznanie prijali aj rodičia 
a starí rodičia detí. V jedálni našej školy mali deti možnosť 
vyskúšať si rôzne aktivity, ako zdobenie medovníkov, výrobu 
pohľadníc, lepenie vianočného anjela, alebo kapra, vyšívanie a 

výrobu malých hračiek. Pozvanie prijali a zároveň pri aktivitách 
pomáhali aj pani učiteľky a pani riaditeľka. Príjemná atmosféra a vysoká 
účasť rodičov svedčia o tom, že tieto spoločné chvíle majú pre nás 
všetkých veľký význam a svedčia o rodinnom zázemí na našej škole.

Judita Ivaničová

Rozpočet na budúci rok je schválený

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 5. 
decembra 2013 uznesením č. 101 schválilo návrh rozpočtu mesta 
na roky 2014-2016, ktorý vypracoval Mestský úrad vo Fiľakove. 
Pri spracovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti, 
že  mesto  a j  v  nas ledujúcom roku bude hospodár iť 
s obmedzenými zdrojmi, preto pri ich využívaní musí klásť 
naďalej veľký dôraz na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť ich 
využívania. Prvoradou úlohou manažmentu mesta je garantovať 
plynulý chod mesta a ním zriadených organizácií vo všetkých 
oblastiach a v rámci existujúcich finančných možností 
zabezpečiť aj rozvoj mesta. Schválený rozpočet predpokladá 
naplnenie očakávaných kritérií pri konsolidácii verejných 
financií, čo znamená výrazné šetrenie vo výdavkovej časti 
rozpočtu a zostavenie rozpočtu s prebytkom. Rozpočet bol 
zostavený v programovej štruktúre na roky 2014 -2016 s tým, že 
záväzný je len rozpočet na rok 2014. Tento rozpočet bol 
schválený s nasledovnými ukazovateľmi (v tis. €):

Výdavky bežného rozpočtu 2014   5210,10
Príjmy bežného rozpočtu 2014   5303,11
Prebytok bežného rozpočtu 2014   93,01

Výdavky kapitálového rozpočtu 2014  54,20
Príjmy kapitálového rozpočtu 2014   60,00
Prebytok kapitálového rozpočtu 2014  5,80

Výdavkové finančné operácie 2014   74,71
Príjmové finančné operácie 2014   57,00
Schodok finančných operácií   -17,71

Celkové výdavky rozpočtu 2014   5342,01
Celkové príjmy rozpočtu 2014   5420,11
Celkový prebytok rozpočtu 2014   81,10

Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do jednotlivých aktivít 
v rámci 13 programov rozpočtu a garantujú zabezpečenie chodu 
jednotlivých organizácií a činností mesta v oblasti originálnych 
kompetencií  i  prenesených kompetencií .  Ide najmä 
o  zabezpečenie  chodu škôl  a  školských zar iadení , 
verejnoprospešných služieb, kultúrnych ustanovizní, sociálnych 
služieb a činností zabezpečovaných mestským úradom. V roku 
2014 sa plánuje naďalej pokračovať v oprave a rekonštrukcii 
miestnych komunikácií - chodníkov na Koháryho námestí, 
Mládežníckej a Biskupickej ulici. Uvažuje sa tiež o vybudovaní 
detského ihriska v parku. Ďalšie rozvojové akcie budú 
realizované v závislosti od disponibilných zdrojov v príjmovej 
časti rozpočtu. Mesto v priebehu roka 2014 bude tiež realizovať 
po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku projekt separovaného zberu komunálneho odpadu.
V príjmovej časti rozpočtu základ príjmov tvorí daň z príjmov 
fyzických osôb poukazovaná zo štátneho rozpočtu, ako aj dotácie 
a transfery na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2014 mesto 
nepočíta so zvyšovaním dane z nehnuteľností ani miestnych daní.
Programový rozpočet mesta s podrobným rozpisom výdavkov a 
p r í jmov  j e  zvere jnený  na  webove j  s t r ánke  mes ta 
www.filakovo.sk.

Mgr. Svoreňová, prednostka MsÚ

Pozor! Možnosti zľavy!
Podajte včas žiadosť!

Oznámenie k podávaniu žiadosti na zníženie dane 
z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne 

odpady na rok 2014

Mestský úrad vo Fiľakove, referát miestnych daní a majetku 
mesta oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom mesta, 
že žiadosti o poskytnutie zníženia dane z nehnuteľnosti a 
miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2014 sa 
podávajú správcovi do 31. januára 2014.
Správca dane poskytuje zníženie dane z nehnuteľnosti 
vo výške 50% občanom starším ako 70 rokov, občanom 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym 
občanom, ak nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu.
Mesto Fiľakovo poskytuje aj zníženie miestneho poplatku 
za komunálne odpady vo výške 50% okrem občanov, ktorí 
spĺňajú podmienky uvedené v oblasti dane z nehnuteľnosti aj 
pre študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta 
s výnimkou denne dochádzajúcich, preukazujúcim dokladom 
je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok, resp. 
doklad o poskytnutí ubytovania (internátny preukaz).

Oznam pre daňovníkov a
poplatníkov mesta ! 

Referát miestnych daní a majetku mesta Mestského úradu 
vo Fiľakove oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom 
mesta, aby najneskôr do 31. januára 2014 nahlásili správcovi 
dane a poplatku všetky zmeny, ktoré nastali v predchádzajúcom 
období v oblasti skutočností rozhodujúcich pre ich daňovú a 
poplatkovú povinnosť na rok 2014.

P O Z V Á N K A

 

Kolkársky oddiel pri FTC Fiľakovo
Vás srdečne pozýva na 
jubilejný 20. ročník

„Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora 
mesta Fiľakovo 2014“

Turnaj sa uskutoční v dňoch 10.-11.01.2014 
v kolkárni FTC,

oficiálne otvorenie turnaja o 10:00 hod. 

Na Vašu účasť sa vopred tešíme. 

Výbor FTC Fiľakovo

Zefektívnenie existujúceho systému 
separovaného zberu komunálneho odpadu 

na území mesta Fiľakovo

Dňa 19.12.2013 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 
s hodnotou oprávnených výdavkov projektu 1 092 500,88 
EUR. Cieľom projektu je rozšíriť a zefektívniť existujúci 
systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území 
mesta Fiľakovo a zvýšiť environmentálne povedomie 
obyvateľov mesta, dôrazom na marginalizované komunity.
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Parochniak čierny cenu Európsky šampión. Štyridsaťtri rokov sa špecializuje najmä na chov 
štruktúrových holubov a za štvorčlennú kolekciu dostal ocenenie Majster špeciálneho chovu 
štruktúrových holubov v SR na tohtoročnej medzinárodnej výstave v dňoch 23.-24.novembra 2013 
v Nitre. Zároveň najväčší holub z tejto kolekcie dostal cenu Majster Slovenska. Je to hlavne vďaka 
úsiliu a vytrvalosti, čo za vyše štyridsať rokov svojej záľube venuje. V súčasnosti chová 120 
parochniakov, no ako sám tvrdí, nie je dôležité množstvo, ale šľachtiteľská práca, ku ktorej je 
potrebné mať minimálne 20-30 kusov holubov rozličnej farby. Aj na základe doterajších úspechov 
je meno Jozefa Agócsa medzi chovateľmi podobných druhov holubov po celom svete už dobre 
známe. Svedčí o tom aj čoraz viac návštev, ktoré k nemu prichádzajú nielen zo susedných krajín, ale 
aj z Kuvajtu, Talianska, Spojených arabských emirátov, Indie, či iných zaujímavých štátov. 
Výborné vzťahy má však predovšetkým s chovateľmi z Maďarska, Poľska a Čiech. Pred 
rozdelením bývalého Československa bol členom Českého klubu chovateľov štruktúrových holubov, od roku 2010 zase úspešne reprezentuje naše 
mesto aj v Maďarskom klube chovateľov holubov. Už 18. januára 2014 sa so svojimi 10 najkrajšími parochniakmi predstaví na výstave 
Debrecínskeho klubu chovateľov holubov v Maďarsku.                                         -im-
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Zápis detí

Termíny zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo na školský rok 2014/2015:

Základná škola, Farská lúka 64/A
22.01.2014, bližšie informácie: 43 81 808

Základná škola, Školská 1
30.01.2014, bližšie informácie: 43 81 895

Upozornenie pre rodičov: Zákonný zástupca 
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a vykonať zápis 
v stanovenom termíne. Žiadame Vás, aby ste 
na zápis prišli podľa možnosti s dieťaťom a pri 
zápise predložili rodný list dieťaťa a Váš 
občiansky preukaz.

V prípade neprihlásenia dieťaťa môže byť 
rodičovi uložená pokuta do výšky 331,50 €.

Týždeň zdravia
Na Základnej škole, Farská lúka 64/A 
vo Fiľakove je každoročne posledný 
novembrový týždeň venovaný zdraviu a 
zdravému životnému štýlu. Aj v tomto roku to 
bolo tak. „Týždeň zdravia“ - prebiehal pod 
veden ím pan i  uč i t e ľky  Mgr.  Žofie 
Kainráthovej, ktorej pomáhali žiaci 7. 
ročníka. Každý deň v týždni bol venovaný  
iným aktivitám. Pondelok bol zameraný na 
zisťovanie, či si žiaci nosia desiatu z domu. 
Zistilo sa, že niektorý si kupujú nezdravé 
„pochutiny“ na desiatu v školskom bufete. 
Utorok - bol vyhlásený ako deň ovocia. Žiaci 
našej školy za tento deň skonzumovali 172 ks 
ovocia. Streda bola dňom bez sladkostí a 
chipsov. Až na jednotlivcov ju žiaci dodržali a 
zistili, že bez týchto pochutín sa dá vydržať. 
Štvrtok - bol zameraný na pohybovú aktivitu, 
ktorá neodmysliteľne patrí k zdravému 
životnému štýlu. V našej telocvični žiačky 
tanečného krúžku za doprovodu dobrej 
hudby roztancovali celú školu. Bolo to naozaj 
skvelé - všetkým sa to páčilo. Piatok bol zameraný na kontrolu prezúvok. 
Zistili sme malé nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť. Žiaci sú si vedomí, 
že celý deň byť v tej istej obuvi nie je vyhovujúce. Týždeň zdravia ubehol 
rýchlo, poučne a zábavne. Už sa tešíme na nasledujúci rok.

Mgr. Žofia Kainráthová

„V škole je nám veselo!“
Takto sme privítali v našej Základnej škole na Farskej lúke 
vo Fiľakove budúcich prváčikov, ktorí nás prišli aj so svojimi 
rodičmi navštíviť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme 
dňa 12.12.2013 zorganizovali zábavné popoludnie v telocvični, 
kde malí predškoláci spoločne plnili rôzne úlohy. V úvode bol 
pre nich pripravený aerobic a potom sa začalo súťažiť. Deti sa 
s radosťou zapájali do každej činnosti, športovali s chuťou a 
nadšením. Po krátkom občerstvení sa všetci premiestnili 
do tried. Tam už pani učiteľky pripravili rôzne aktivity formou 
prezentácie na interaktívnych tabuliach, zaspievali vianočné 
piesne a na záver si zatancovali. Týmto spôsobom, sme sa snažili 
budúcim školákom predstaviť školské prostredie, keď prídu na 
zápis, aby našu školu už poznali.

Mgr. Dana Bozóová

Predvianočné šantenie
11.12.2013 sme v školskom klube detí na Farskej lúke 64/A - 
slovenskej vo Fiľakove pokračovali už tradičnými, tentokrát 
vianočnými tvorivými dielňami, kde poznanie prijali aj rodičia 
a starí rodičia detí. V jedálni našej školy mali deti možnosť 
vyskúšať si rôzne aktivity, ako zdobenie medovníkov, výrobu 
pohľadníc, lepenie vianočného anjela, alebo kapra, vyšívanie a 

výrobu malých hračiek. Pozvanie prijali a zároveň pri aktivitách 
pomáhali aj pani učiteľky a pani riaditeľka. Príjemná atmosféra a vysoká 
účasť rodičov svedčia o tom, že tieto spoločné chvíle majú pre nás 
všetkých veľký význam a svedčia o rodinnom zázemí na našej škole.

Judita Ivaničová

Rozpočet na budúci rok je schválený

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 5. 
decembra 2013 uznesením č. 101 schválilo návrh rozpočtu mesta 
na roky 2014-2016, ktorý vypracoval Mestský úrad vo Fiľakove. 
Pri spracovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo skutočnosti, 
že  mesto  a j  v  nas ledujúcom roku bude hospodár iť 
s obmedzenými zdrojmi, preto pri ich využívaní musí klásť 
naďalej veľký dôraz na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť ich 
využívania. Prvoradou úlohou manažmentu mesta je garantovať 
plynulý chod mesta a ním zriadených organizácií vo všetkých 
oblastiach a v rámci existujúcich finančných možností 
zabezpečiť aj rozvoj mesta. Schválený rozpočet predpokladá 
naplnenie očakávaných kritérií pri konsolidácii verejných 
financií, čo znamená výrazné šetrenie vo výdavkovej časti 
rozpočtu a zostavenie rozpočtu s prebytkom. Rozpočet bol 
zostavený v programovej štruktúre na roky 2014 -2016 s tým, že 
záväzný je len rozpočet na rok 2014. Tento rozpočet bol 
schválený s nasledovnými ukazovateľmi (v tis. €):

Výdavky bežného rozpočtu 2014   5210,10
Príjmy bežného rozpočtu 2014   5303,11
Prebytok bežného rozpočtu 2014   93,01

Výdavky kapitálového rozpočtu 2014  54,20
Príjmy kapitálového rozpočtu 2014   60,00
Prebytok kapitálového rozpočtu 2014  5,80

Výdavkové finančné operácie 2014   74,71
Príjmové finančné operácie 2014   57,00
Schodok finančných operácií   -17,71

Celkové výdavky rozpočtu 2014   5342,01
Celkové príjmy rozpočtu 2014   5420,11
Celkový prebytok rozpočtu 2014   81,10

Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do jednotlivých aktivít 
v rámci 13 programov rozpočtu a garantujú zabezpečenie chodu 
jednotlivých organizácií a činností mesta v oblasti originálnych 
kompetencií  i  prenesených kompetencií .  Ide najmä 
o  zabezpečenie  chodu škôl  a  školských zar iadení , 
verejnoprospešných služieb, kultúrnych ustanovizní, sociálnych 
služieb a činností zabezpečovaných mestským úradom. V roku 
2014 sa plánuje naďalej pokračovať v oprave a rekonštrukcii 
miestnych komunikácií - chodníkov na Koháryho námestí, 
Mládežníckej a Biskupickej ulici. Uvažuje sa tiež o vybudovaní 
detského ihriska v parku. Ďalšie rozvojové akcie budú 
realizované v závislosti od disponibilných zdrojov v príjmovej 
časti rozpočtu. Mesto v priebehu roka 2014 bude tiež realizovať 
po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku projekt separovaného zberu komunálneho odpadu.
V príjmovej časti rozpočtu základ príjmov tvorí daň z príjmov 
fyzických osôb poukazovaná zo štátneho rozpočtu, ako aj dotácie 
a transfery na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2014 mesto 
nepočíta so zvyšovaním dane z nehnuteľností ani miestnych daní.
Programový rozpočet mesta s podrobným rozpisom výdavkov a 
p r í jmov  j e  zvere jnený  na  webove j  s t r ánke  mes ta 
www.filakovo.sk.

Mgr. Svoreňová, prednostka MsÚ

Pozor! Možnosti zľavy!
Podajte včas žiadosť!

Oznámenie k podávaniu žiadosti na zníženie dane 
z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne 

odpady na rok 2014

Mestský úrad vo Fiľakove, referát miestnych daní a majetku 
mesta oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom mesta, 
že žiadosti o poskytnutie zníženia dane z nehnuteľnosti a 
miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2014 sa 
podávajú správcovi do 31. januára 2014.
Správca dane poskytuje zníženie dane z nehnuteľnosti 
vo výške 50% občanom starším ako 70 rokov, občanom 
s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym 
občanom, ak nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu.
Mesto Fiľakovo poskytuje aj zníženie miestneho poplatku 
za komunálne odpady vo výške 50% okrem občanov, ktorí 
spĺňajú podmienky uvedené v oblasti dane z nehnuteľnosti aj 
pre študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta 
s výnimkou denne dochádzajúcich, preukazujúcim dokladom 
je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok, resp. 
doklad o poskytnutí ubytovania (internátny preukaz).

Oznam pre daňovníkov a
poplatníkov mesta ! 

Referát miestnych daní a majetku mesta Mestského úradu 
vo Fiľakove oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom 
mesta, aby najneskôr do 31. januára 2014 nahlásili správcovi 
dane a poplatku všetky zmeny, ktoré nastali v predchádzajúcom 
období v oblasti skutočností rozhodujúcich pre ich daňovú a 
poplatkovú povinnosť na rok 2014.

P O Z V Á N K A

 

Kolkársky oddiel pri FTC Fiľakovo
Vás srdečne pozýva na 
jubilejný 20. ročník

„Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora 
mesta Fiľakovo 2014“

Turnaj sa uskutoční v dňoch 10.-11.01.2014 
v kolkárni FTC,

oficiálne otvorenie turnaja o 10:00 hod. 

Na Vašu účasť sa vopred tešíme. 

Výbor FTC Fiľakovo

Zefektívnenie existujúceho systému 
separovaného zberu komunálneho odpadu 

na území mesta Fiľakovo

Dňa 19.12.2013 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 
s hodnotou oprávnených výdavkov projektu 1 092 500,88 
EUR. Cieľom projektu je rozšíriť a zefektívniť existujúci 
systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území 
mesta Fiľakovo a zvýšiť environmentálne povedomie 
obyvateľov mesta, dôrazom na marginalizované komunity.
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Vážení čitatelia, občania, podnikatelia, 
členovia OZ a organizácií !

S platnosťou od 01.01.2014 platí nový Cenník služieb Mestského 
úradu Fiľakovo, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo 
vo Fiľakove na zasadnutí dňa 5.12.2013. Pozornosť 
upriamujeme hlavne na vysielanie mestského rozhlasu. Zároveň 
opakujeme aj cenník na uverejňovanie reklám a inzercií v našom 
mesačníku, prípadne ponúkame ich sprostredkovanie v mestskej 
TV LocAll. 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ponúkame Vám možnosť zverejnenia inzercie v našich novinách, 
s dôrazom na to, že sme mesačník, preto súrne inzeráty nemá 
význam v nich zverejňovať.  V prípade záujmu o plošné reklamy, 
alebo riadkové inzeráty musia byť tieto doručené písomne, 
emailom alebo osobne najneskôr 20-ty deň v mesiaci na adresy, 
ktoré nájdete v našej tiráži.

Cenník:

rozmery 
inzertnej plochy

cena poznámka

1/32 (46x32mm) 7,50 € príplatky: prvá/posledná strana + 50%

1/16 (46x64mm) 15,- € umiestnenie podľa vlastného výberu + 
20%

1/8 (92x64mm) 30,- € farebný inzerát + 20%

1/4 (128x92mm) 60,- € orámovanie + 40,-€

1/2 (128x184mm) 120,- € riadková inzercia – 0,30 € za 1 slovo

Od úhrady vyššie uvedených poplatkov sú oslobodené všetky 
inštitúty zriadené mestom Fiľakovo (školy, príspevkové, 
rozpočtové, neziskové organizácie), ako aj OZ organizujúce 
spoločenské akcie v meste Fiľakovo, nahlásenie informácií 
vo verejnom záujme, charitatívne organizácie vykonávajúce 
všeobecne - prospešné činnosti, ako aj občania, ktorí sú v ťaživej 
situácii a požiadajú mestský úrad o pomoc (nahlásenie straty 
preukazov, kľúčov atď. . .)

Faxovanie:  miestny fax
   medzimestský fax 
   do zahraničia

0,33 €/1 fax
0,66 €/1 fax
1,00 €/1 fax

Kopírovanie:  čiernobiela strana A4 
   farebná strana A4
   čiernobiela strana A3

0,07 €/1 strana
0,33 €/1 strana
0,13 €/1 strana

Tlač dokumentov:  čiernobiela strana A4
   farebná strana A4

0,07 €/1 strana
0,33 €/1 strana

Skenovanie:  každá strana 0,33 €/1 strana

vysielanie relácie v trvaní do 60 sekúnd:
- pre subjekty podnikajúce vo finančnej oblasti
- pre ostatné podnikateľské subjekty
- pre politické strany a hnutia, resp. inú 
politickú činnosť

10,00 €/1 vysielanie
5,00 €/1 vysielanie
7,00 €/1 vysielanie

vysielanie relácie v trvaní od 60 do 120 
sekúnd:
- pre subjekty podnikajúce vo finančnej oblasti
- pre ostatné podnikateľské subjekty
- pre politické strany a hnutia, resp. inú 
politickú činnosť

20,00 €/1vysielanie 
10,00 €//1vysielanie
14,00 €/ 1vysielanie

vysielanie relácie v trvaní viac ako 120 
sekúnd: (len so súhlasom primátora, resp. 
prednostu MsÚ)

základná sadzba 
zvýšená o 100 % 
za každú aj začatú 
minútu vysielania

preklad textu inzercie z maďarského do 
slovenského jazyka a opačne

50% príplatok 
zo základnej sadzby

Vysielanie relácií v mestskom rozhlase:

Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v roku 2014

Január
• Novoročný koncert s Katicou ILLÉNYI, miesto: MsKS

Február
• Fašiangové plesy a zábavy, miesto: MsKS
• Vystúpenie Divadla B. S. Timravy, miesto: MsKS

Marec
• Oslavy výročia revolúcie 1848, miesto: Námestie Padlých hrdinov
• Jubilejný koncert Györgya Kordu - ktorý je už 55 rokov  na 
umeleckej dráhe. Hostia: Balázs Klári a humoristi Bagi Iván a Nacsa 
Olivér, miesto: MsKS

Apríl
• Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, miesto: hrad
• MISS Fiľakovo 2014, miesto: MsKS
• Stavanie mája, miesto: Nám. slobody

Máj
• V. Kresťanský majáles, miesto: MsKS
• Noc múzeí, miesto: Hradné múzeum
• III. Rockový koncert, miesto: hradný areál

Jún
• XV. Fiľakovské historické hradné hry, miesto: hradný areál
• Týždeň európskych geoparkov, miesto: Lokality geoparku 
Novohrad-Nógrád
• VI.  Na krídlach medzinárodných melódií - koncert, miesto: MsKS
• Stretnutie Slovákov, miesto: Fiľakovo - Ratka

Júl
• Medzinárodný novohradský folklórny  festival, miesto: hradný areál
• Jubilejné vystúpenie 35. ročného divadla Zsákszínház, miesto: 
MsKS
• Rómsky kultúrny festival, miesto: hrad
• Vatra zvrchovanosti, miesto: Dom Matice slovenskej

August
• Dni mesta a XXIV. Palócke dni - trojdňový kultúrny festival -
15-17.8.2014, miesto: MsKS, hradný areál, Nám. slobody.
• Otvorenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea, miesto: 
Mestské vlastivedné múzeum

September
• Hosťovanie  Divadla Thália z Košíc, miesto: MsKS

Október
• IX. Celoštátny festival zhudobnených básní, miesto: MsKS
• Prednášky s historickou tematikou, miesto: MsKS

November
• Divedelný víkend  s domácimi a zahraničnými divadlami, miesto: 
MsKS

December
• Radujme sa!, miesto: MsKS
• Vianočný koncert, miesto: MsKS
• Silvestrovská zábava, miesto: MsKS

Zmena programu je vyhradená!

Presný program podujatí a ďalšie programy budú zverejnené 
mesačne vo Fiľakovských zvestiach a na stránke www.filakovo.sk

Naše noviny nájdete na stránke www.filakovo.sk už v posledný 
deň v mesiaci pod logom - FIĽAKOVSKÉ  ZVESTI (maďarská 
verzia v maďarskej verzii webovej stránky)


