
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

Z á p i s n i c a 
napísaná na  zasadnutí mestského zastupiteľstva  vo Fiľakove konanom dňa 

30.apríla 2015 
 

Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. E a MM 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci  odd. vnútornej správy 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva kultúry a športu 
Bc. Erika  Szabová – vedúca referátu ekonomiky 
 
Ing. Vince Erdős – riaditeľ VPS 
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.-  riaditeľka  HMF 
Ing. Štefan Estergomi -  konateľ  Filbyt, s.r.o. 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.o. 
 
R o k o v a n i e : 
                  
     Rokovanie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zvolal primátor mesta  v zmysle  § 12 
ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Pán primátor 
konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a schôdzka je uznášaniaschopná. 
Program rokovania bol schválený nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Interpelácie poslancov  
4) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ  
5) Návrh Rokovacieho poriadku  stálych komisií MZ 
6) Správa o činnosti MsP za  I. Q 2015 

a) Správa o činnosti  OH vo Fiľakove za  I. štvrťrok 2015 
7) Návrh na zmenu VZN o sociálnych službách 
8) Výročná správa  Nezábudka n.o. 
9) Návrh na zmenu sídla  ZUŠ vo Fiľakove 
10) Správy predkladané  hlavným kontrolórom mesta  
11) Majetkovoprávne záležitosti 
12) Aktuálne záležitosti mesta  

a) Informácia o vybudovaní dočasnej skládky stavebného odpadu  
    a skládky inertného odpadu 
b) Informácia o investičnom zámere STARTcom, s.r.o., Banská    
    Bystrica -  využitie pozemkov na IBV 
c) Prerokovanie platu  primátora mesta a úprava  platu hlavného 



kontrolóra mesta 
d) Oznámenie o  rozpočtových  opatreniach  primátora mesta   č. 
4/2015, 5/2015, 6/2015 
e) Vzdanie sa členstva v komisii  MZ  pre kultúru  a voľba  nového 
člena   komisie 
f) Kanalizácia a ČOV Fiľakovo  – mestská časť 5 - informácia 
g) Informácia  o projekte „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
v prostredí  MRK  v meste Fiľakovo“ 

13) Diskusia 
14) Schválenie návrhu uznesení 
15) Záver 

 
 
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes 
László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  
Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil nasledovných poslancov 
MZ: 
 
 

Mgr. Attila  Visnyai a 
Margita Oroszová. 

 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Ing. Varga – 
predseda,  členovia – Ing. Kerekes, p. Cirbus, p. Szakó, p. Czupper  
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes 
László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  
Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov  
 
p. Szakó -  odovzdávam Vám  list od obyvateľky mesta -  je  to sťažnosť na  hlasný rozhlas. 
p. Kelemen -  čistenie  čiernych skládok a náletovej vegetácie na Farskej lúke je už vo finálnej   



podobe? 
Ing. Belko – chcem Vás poprosiť o vyčistenie  trate Fiľakovského crossu. Bude to podujatie aj 
s medzinárodnou účasťou. 
p. primátor – s mestským rozhlasom  máme problémy. Niekomu je veľmi hlasný a niekto  to 
nepočuje. 
Podľa mojich vedomostí čierne skládky sú už z Farskej lúky odstránené. MsP  tam umiestnila 
fotopasce  na zamedzenie ich opätovnému vzniku. Náletovú  vegetáciu plánujem  postriekať.  
Trať na  Fiľakovský cross dáme vyčistiť. 
Ing. Erdős – celkové  množstvo odpadu, ktoré sme tento rok  odviezli  z čiernych skládok 
bolo   cca 60 t, väčšina bola z Farskej lúky. 
 
  
K bodu č. 4) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ  
 
 

Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. László Kerekes,  informoval 
poslancov MZ o tom, že zápisnice zo zasadnutí komisií sú  dostupné už aj na webovej stránke 
mesta  Fiľakovo. 
 
 

1. Komisia  soc. vecí a zdravotníctva  
- Využiť všetky možnosti na znovuvytvorenie RTG pracoviska  v meste 
- Potreba vytvorenia azylového domu  

 
2. Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 

- Potreba  úpravy  ul. Kalinčiakovej – zničená  prejazdom nákladných  vozidiel  
- Doplnenie  dopravného značenia  v meste 
- Vysoký  počet výskytu    motorových vozidiel bez platných ŠPZ – MsP  

vytvorí databázu a následne vyzvať  majiteľov na ich  odstránenie 
- Usmerňovanie  premávky, hlavne pri  školách, v rannej dopravnej špičke 
- Obnova  kamerového systému 

 
3. Komisia pre kultúru 

- P. Husztiová sa vzdala  členstva v komisii pre kultúru 
- Vyradenie CVČ IUVENES zo siete škôl a školských zariadení 
- Možnosť vyjadrenia  k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu mesta 

 
4. Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 

- Premaľovanie kvetináčov 
- Obnova detských ihrísk 
- Vytvorenie skupín  z pracovníkov AČ  podľa povolania(maliari, stolári,...) 
- Zmapovať voľné priestranstvá v meste na  umiestnenie plechových garáží 
- Pokračovať  v príprave  PHSR 

 
5. Komisia mestského majetku a finančná komisia 

- Majetkovoprávne záležitosti  
- Zverejnenie  zoznamu dlžníkov mesta   a využívanie exekúcií 
- Zlepšenie  koordinácie činnosti  komisií 
- Vypracovať  cenovú mapu alebo VZN mesta o nadbytočných nehnuteľnostiach 

vo vlastníctve mesta 



 
6. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 

- Majetkovoprávne záležitosti  
- Návrhy VZN  
- Informácia o zámere využitia pozemkov okolo  Cebriánovej kúrie. 
- Nájsť vhodné  pozemky na výstavbu   bytových domov aj na IBV 
-  

p. primátor -  som rád, že komisie pracujú. Smeruje  k tomu aj  ďalší bod v rokovaní, kedy 
budeme schvaľovať rokovací poriadok komisií MZ. 
-  tento rok  plánujeme aj  výmenu ďalších dopravných značiek 
- S RTG  pracoviskom  bol už problém aj v minulom volebnom období -  očakávame  výzvu   
v rámci IROP-u. V zásobníku projektov  je možnosť na vytvorenie zdravotného centra vo 
Fiľakove.  Pri tomto  je   kľúčovým dokumentom  PHSR, bez ktorého nebudeme vedieť 
čerpať prostriedky v nasledujúcom programovacom období.  
- na   podnety od  finančnej komisie  budeme odpovedať písomne. 
- stavebné  pozemky  na  výstavbu domov  na území mesta  sú v rukách developerských 
firiem, mesto   nemá také prostriedky, aby to financovalo. 
- plánujeme zrekonštruovať aj zvyšok Podhradnej   ulice  bazaltovými kockami. Tu však 
musíme  uvažovať aj s archeologickým  prieskumom. 
Ing. Erdős -  pri  návrhoch na  výmenu  dopravného značenia Vás chcem poprosiť 
o zosúladenie s vypracovaným platným  dopravným projektom. 
-termín „dočasná skládka“ neexistuje, prosím o používanie  slovného spojenia skládka na 
uloženie odpadu. 
 
 
K bodu č. 5) Návrh Rokovacieho poriadku  stálych komisií MZ 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. primátor -  tento  materiál sme vytvorili z dôvodu lepšej  spoločenskej participácie. Sú  
zahrnuté  v ňom aj  úlohy pre  tri komisie -  pre komisiu pre kultúru, pre komisiu pre mládež 
a šport a pre  komisiu finančnú a MM – ktoré  by sa mali vyjadrovať k žiadostiam  o dotáciu 
z rozpočtu mesta. Pripravujeme tiež aj nové  VZN  o dotáciách, ktoré budeme  schvaľovať 
pravdepodobne na   zasadnutí MZ v júni. 
Ing. Kerekes – na zasadnutí  MR  jej členovia odporučili, aby  finančná komisia do  tohto 
procesu nebola zahrnutá a nevyjadrovala sa k dotáciám. 
PaedDr. Tankina  Tóth – členovia  komisie však na  zasadnutí prejavili záujem o vyjadrovanie  
sa  k žiadostiam o dotácie z rozpočtu mesta. 
Ing. Belko -  podľa mňa je finančná komisia zbytočná byrokracia. Podporujem rozhodnutie  
MR. 
p. Oroszová -  členovia MR  už asi vedia aké bude  mať znenie  nové VZN o dotáciách, preto 
sa prikláňam tiež k názoru MR. Navrhujem aby sme hlasovali o tom, či  tam zahrnúť aj  
finančnú komisiu. 
p. Kelemen -  navrhujem, aby sa členom komisií a poslancom MZ  tlačili výplatné pásky, lebo  
nie je jasné za koľko zasadnutí  dostávajú akú odmenu. 
 
Hlasovanie či ponechať  komisiu MM  a finančnú v procese vyjadrovania  sa  k žiadostiam  
o dotácie z rozpočtu mesta:  
Prítomní: 12, Á: 1, N:10, Zdr.  sa: 1 
Hlasovanie: 



ÁNO: PaedDr. Tankina Tóth Tímea 
NIE : Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai 
Zdržal sa: Ing. Ladislav Fehér 
Poslanci  hlasovaním  schválili, že   komisii  MM a finančnej sa  žiadosti o dotáciu nebudú  
predkladať. 
 
Hlasovanie  o Návrhu Rokovacieho poriadku  stálych komisií MZ: 
Prítomní: 12, Á: 10, N:1, Zdr.  sa: 1 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav,  Mgr. Attila 
Visnyai  
NIE : PaedDr. Tankina Tóth Tímea 
Zdržal sa: Ing. Ladislav Fehér 
Poslanci Rokovací poriadok   hlasovaním schválili. 
 
K bodu č. 6) Správa o činnosti MsP za  I. Q 2015 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. Kelemen -  na  MR  sme  navrhli spoločné služby s OH. Aký je Váš názor na toto? 
Bc. Baláž – vykonávame spoločné služby na zápasoch a pri kontrolách  užívania  alkoholu 
mladistvými. Dá sa to z našej strany riešiť. 
p. primátor – MR  bola v tomto jednoznačná, aby ste plánovali spoločné služby. OH nemá 
efektívne nástroje zakročenia. Zavedieme spoločné  služby zatiaľ na skúšobné obdobie – 
každý druhý  piatok -  do konania   ďalšieho  MZ a podáte o ich priebehu správu. 
 
K bodu č. 6a) Správa o činnosti  OH vo Fiľakove za  I. štvrťrok 2015 
 

Správa bola predložená písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ju predložil 
veliteľ OH, Tibor Baroš.  
p. primátor – OH   nemá veľa právomocí , preto sú  aj  tie  zmiešané hliadky opodstatnené. 
 
 
K bodu č. 7) Návrh na zmenu VZN o sociálnych službách 
 

Návrh  VZN bol poslancom MZ  predložený písomne . Tvorí  prílohu zápisnice 
z dnešného rokovania a do MZ ho predložil vedúci oddelenia  vnútornej správy, JUDr. 
Norbert Gecso.  Pri jeho prerokovaní bola prítomná aj  riaditeľka Nezábudka n. o., Ing. 
Veliká. 
 
Hlasovanie  o Návrhu VZN:  
Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina  Jozef,  
Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  



Poslanci schválili  Návrh VZN o sociálnych službách. 
 
 
K bodu č.8) Výročná správa  Nezábudka n.o. 
 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložila 
riaditeľka n. o. Ing. Mária Veliká. 
p. primátor -  chcel  by som pani riaditeľku  pochváliť, že vedie   organizáciu na  veľmi 
vysokej odbornej úrovni. Bola to pre mesto veľmi dobrá investícia. 
 
 
K bodu č. 9) Návrh na zmenu sídla  ZUŠ vo Fiľakove 
 
 
 Návrh  do MZ predložil  vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu, PhDr. Peter 
Fehér. Tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice. 
p. primátor – pripravuje sa  projektová dokumentácia a po jej zhotovení budeme  vedieť 
koľko na to budeme  potrebovať vyčleniť finančných prostriedkov. 
 
 
K bodu č. 10) Správy predkladané  hlavným kontrolórom mesta 
 
 
a) Správa o splnení opatrení MsKS 
b) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole zúčtovania poskytnutých dotácií z 
rozpočtu mesta v zmysle VZN 1/2013 za rok 2014 
  
 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil hlavný 
kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán.  
p. primátor – materiál vypracovaný  hlavným kontrolórom je  rozsiahly a dôležitý. 
V pripravovanom VZN  bude treba ošetriť ako sankcionovať aj  tie subjekty, ktoré nám 
nepredložia  vyúčtovanie. Máme  problémy aj s FTC. 
Mgr. Visnyai – najviac zistení sa  asi  týkalo FTC. Ja som si ten materiál preštudoval   bod za 
bodom a budeme sa   snažiť, aby sme  chyby odstránili. Fungujeme zatiaľ   takto  1,5 roka. 
p. primátor -  dúfam, ak to  budú hodnotiť už aj komisie, bude to  lepšie. 
Mgr. Visnyai – my fungujeme úplne ináč ako   ostatné OZ, náš rozpočet nie je len na jednu 
akciu, ale na celý rok. 
p. primátor – v budúcnosti  by  bolo dobré  vypracovať   nejakú správu o činnosti FTC, aj  za 
jednotlivé oddiely.  
 
 
K bodu č. 11) Majetkovoprávne záležitosti 
 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 
vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. 

 
1. Zadrobilek  František a manž.  

- Žiadosť o zrušenie predkupného práva  
 



 
Hlasovanie:  
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Ing. 
Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
 
Poslanci hlasovaním schválili žiadosť o zrušenie predkupného práva  
 
 

2. Gabriel Csomó, Lučenec 
- Ponuka na  odpredaj pozemku. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Ing. 
Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
 
Poslanci hlasovaním schválili ponuku na odpredaj pozemku. 
 
 

3. Prenájom  nebytových priestorov v budove bývalej mestskej knižnice 
Členovia MR navrhli mesačné nájomné vo  výške 300,00 € bez  odpočítania  investícií. 
p. primátor – preto sme sa rozhodli na zasadnutí MR takto, lebo je ťažké vypočítať  vstupné 
náklady. 
 
p. Kelemen – máme  už stanovisko nájomcu v tejto veci? 
Ing.  Varga -  my mu  to predložíme až po schválení v MZ. 
p. Oroszová -  treba im to ponúknuť, ak o to majú záujem. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
 
Poslanci hlasovaním schválili prenájom nebytových priestorov. 
 
 

4. Štátny fond  rozvoja bývania – zriadenie záložného práva na Domov dôchodcov- 
časť B 

 



 
Hlasovanie:  
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
 
Poslanci hlasovaním schválili zriadenie záložného práva. 
 
 
K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta  
 
 

a) Informácia o vybudovaní dočasnej skládky stavebného odpadu  
    a skládky inertného odpadu 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 
primátor mesta. 
p. Anderko – ja  súhlasím s umiestnením  na  ul. Mlynskej. Bolo by však ideálne, keby to  
bolo na pozemku kde je teraz čierna skládka, ale ten nie je v majetku mesta. 
p. primátor -  určite s tým nebudú všetci súhlasiť, ale je to len dočasné riešenie, kým sa  
nevybuduje  skládka inertného odpadu. 
Ing.  Erdős – zvýšilo sa množstvo DSO za uplynulé roky. V novom zákone  to už bude 
riešené samostatnou sadzbou.  Preto  vzniká aj  potreba zriadenia takejto inertnej skládky.  
p. Kelemen -  ja by som podporoval tretiu alternatívu. 
Ing. Fehér – ja  tiež podporujem tretiu alternatívu. Aký časový horizont je to dočasné 
riešenie? 
p. primátor  - reálne to vyzerá na jeseň 2016. 
Ing. Kerekes – pri tretej alternatíve treba celý pozemok oplotiť a vybudovať aj  prístupovú 
komunikáciu. 
Ing. Fehér – navrhujem zriadiť tretiu skládku a vyvážať tam  a z dvoch predchádzajúcich   
vyviesť odpad až vtedy, keď už bude hotová inertná skládka. 
Ing. Kerekes -  treba uvažovať aj nad tým čo s tým pozemkom po zrušení dočasného úložiska. 
 
Hlasovanie za  umiestnenie dočasného úložiska  v lokalite priemyselného parku :  
Prítomní: 11, Á: 0, N:11, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: 0 
NIE : Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
Zdržal sa: 0  
Poslanci MZ  návrh neschválili. 
 
Hlasovanie za umiestnenie  dočasného úložiska  na ul. Mlynskej:  
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 



Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
Poslanci návrh schválili. 
 
Hlasovanie o zriadení tretej skládky a vyvážať tam  a z dvoch predchádzajúcich   vyviezť 
odpad až vtedy, keď už bude hotová inertná skládka: 
Prítomní: 11, Á: 9, N:0, Zdr.  sa: 2 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid,  
Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa:  Ing. Kerekes László, Oroszová Margita 
Poslanci návrh schválili. 
 

 
b) Informácia o investičnom zámere STARTcom, s.r.o., Banská    
    Bystrica -  využitie pozemkov na IBV 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 
primátor mesta. 
Ing. Varga – prebehli už viaceré   rokovania. Záujem o výstavbu  je však teraz v meste malý. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
Poslanci návrh schválili. 
 

c) Prerokovanie platu  primátora mesta a úprava  platu hlavného 
kontrolóra mesta 

      Pani prednostka oboznámila poslancov MZ s právnou úpravou určenia platu primátora 
mesta. MZ vzalo túto informáciu na vedomie a nehlasovalo o nej. Poslanci MZ hlasovali 
o úprave platu  hlavného kontrolóra.  Výsledky sú uvedené v uznesení. 
Mesačný plat  primátor mesta  s odmenami po valorizácii  predstavuje  sumu  2.793,00 €. 
 
 

d) Oznámenie o  rozpočtových  opatreniach  primátora mesta   č. 
4/2015, 5/2015, 6/2015 

      Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc. Erika Szabová. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 

e) Vzdanie sa členstva v komisii  MZ  pre kultúru  a voľba  nového 
člena   komisie 

 Dňa  10.04.2015 sa pani Husztiová vzdala členstva  v komisii pre kultúru. 
p. Oroszová -  pán poslanec Cirbus má záujem o prácu v tejto komisii. 



Hlasovanie:  
Prítomní: 11, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 1 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, 
Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Ing. 
Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: Cirbus Vladimír 
Poslanci  MZ schválili za člena  komisie pre kultúru p. Vladimíra Cirbusa. 
 
 

f) Kanalizácia a ČOV Fiľakovo  – mestská časť 5 – informácia 
Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 

primátor mesta. 
Ing. Mák – myslím si, že fekálne vozidlo sa využije aj inde. 
p. Anderko – občania by uvítali nejaké verejné prerokovanie  tejto záležitosti. 
p. primátor – pán poslanec  treba takéto stretnutie s občanmi zorganizovať, ja naň rád  prídem. 

 
g) Informácia  o projekte „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
v prostredí  MRK  v meste Fiľakovo“ 

Materiál bol predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 
primátor mesta. Poslanci nemali  k návrhu žiadne pripomienky. 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
Poslanci návrh schválili. 
 
K bodu č. 13) Diskusia 
 
Pán  primátor informoval poslancov o nasledovných aktuálnych  záležitostiach : 

-  Fiľakovské zvesti  majú nový vzhľad aj  novú šéfredaktorku 
- Plánované umiestnenie tržnice  - vo dvore ZUŠ, momentálne  sa už dolaďujú  

podmienky prenájmu  pozemku od  p. Šoóša 
- Zlúčenie  CVČ a MsKS 
- Rôzne novelizácie VZN  
- Rozhodnutia na  miestne dane a poplatky  - dvojjazyčné 
- Od 04.05.2015 – procesný audit 
- Projekt na multifunkčné ihrisko 
- Informácia o prijatí preklenovacieho  úveru koncom roka na vyfinancovanie  

všetkých prebiehajúcich  projektov 
 

K bodu č.14) Schválenie návrhu uznesení  
 

 
Predseda  návrhovej  komisie Ing. Varga  prečítal návrh uznesenia z dnešného 

zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 



Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán,  Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, 
Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav, Mgr. Attila Visnyai,  PaedDr. Tankina 
Tóth Tímea,  Ing. Ladislav Fehér 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0  
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 
 
 
 
K bodu č. 16)  Záver 
 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť 
a zasadnutie  mestského zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania ukončil. 

 
 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD. 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Mgr. Attila Visnyai                                                                     Margita Oroszová 
  
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


