Zápisnica
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie
konanej dňa 23. novembra 2015
Program: 1. Návrh rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 2016-2018
Prítomní členovia komisie:

PaedDr. Tímea Tankina Tóth - predsedníčka
PhDr. Andrea Mágyelová – podpredsedníčka
Mgr. Róbert Rubint – člen
Ing. Marian Miklian - člen
Ing. Ladislav Rácz – člen
Mgr. Csaba Baucsek – člen
Ing. Agáta Balážová - tajomníčka

Na dnešné zasadnutie boli pozvaní členovia všetkých komisií pôsobiacich pri MsZ Mesta
Fiľakovo z dôvodu, že bol prednesený návrh Finančného rozpočtu na roky 2016-2018 podľa
programov a aktivít.
S návrhom rozpočtu prítomných oboznámila prednostka MsÚ PhDr. Andrea Mágyelová.
Rozpočet bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ako aj v zmysle zákona č.
493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Plánuje sa aj so šetrením financií za dodávku elektriky a plynu. Robí sa koncom novembra
a začiatkom decembra elektronická aukcia. Po ukončení výberu bude možné vyčísliť
predbežnú sumu ohľadne úspory finančných prostriedkov za energie. S touto skutočnosťou
nás oboznámil p. zástupca primátora Ing. László Kerekes.
Pán primátor prítomných oboznámil s plánovanými investičnými zámermi na plánované
obdobie 2016 – 2018, projektami a rozvojovými aktivitami, s rekonštrukciami miestnych
komunikácií. Naďalej sa budú pripravovať projekty aby sme boli pripravení na najbližšie
programové obdobie na podávanie žiadostí o granty z EÚ fondov.
V ďalšom bol priestor na diskusiu, nakoľko však ohľadne rozpočtu neboli žiadne návrhy
a pripomienky, spoločné zasadnutie boli ukončené.
Členovia komisie mestského majetku a finančnej komisie pokračovali v rokovaní. Ohľadne
rozpočtu nemal nik z členov žiadne pripomienky. Bol však daný priestor na
pripomienkovanie priamo pani prednostke v termíne do 09.12.2015.
Komisii bola predložená žiadosť od GEORGICA, s.r.o. v zastúpení jeho konateľom p. Csaba
Tóthom, Hlavná č.641/36, Fiľakovo. Menovaný žiada Mesto Fiľakovo o odkúpenie
pozemkov na ul Šávoľská cesta. Jedná sa o pozemky CKN parcely č. 3620/38 – zastavaná
plocha o výmere 38m2 a parcela č. 3620/36 – zastavaná plocha o výmere 348 m2.
Navrhovaná kúpna cena 10-12 €/m2. Po odkúpení pozemkov plánuje vykonať rekonštrukciu
časti prístupovej cesty CKN parcely č. 3620/370 o výmere 182 m2. Zároveň žiada mesto
o rekonštrukciu zvyšnej časti prístupovej cesty napájajúcej sa na hlavnú komunikáciu.

Komisia doporučuje:
1. Schváliť rozpočet na roky 2016 -2018
2. Žiadosti GEOGICA, s.r.o. čiastočne vyhovieť, a to odpredať pozemky za cenu 12,-€/m2.
Ohľadne rekonštrukcie prístupovej cesty navrhujeme predložiť kalkuláciu nákladov a po
predložení sa komisia vyjadrí.

PaedDr. Tímea Tankina Tóth
Predsedníčka komisie v.r.

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová

