
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

Z á p i s n i c a 

napísaná na  zasadnutí mestského zastupiteľstva  vo Fiľakove konanom dňa 

28. apríla 2016 

 

Počet poslancov: 15 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: 

Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 

Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 

 

Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. E a MM 

Ing. Ivan Vanko – vedúci  odd. výstavby, ŽP a SR 

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.arch. Anderková Erika – vedúca referátu SR 

 

Ing. Vince  Erdős – riaditeľ VPS 

Mgr. Illés Kósik Andrea  – riaditeľka MsKS 

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) Správa  o činnosti  MsP  za I. Q  2016 

6) Výročná  správa o činnosti  a hospodárení neziskovej  organizácie  

Nezábudka n.o. 

7) Návrh na zmenu  v sieti škôl   - ZUŠ Fiľakovo 

8) Návrh  VZN o používaní pyrotechnických  výrobkov... 

9) Majetkovoprávne záležitosti mesta  

10) Zásady  vymáhania daňových nedoplatkov  

11) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 

12) Aktuálne záležitosti mesta  

a) Informácia o projekte „Kompostáreň mesta  Fiľakovo – rozvoj 

odpadového hospodárstva II. etapa“ 



b) Podnet na  vykonanie kontroly MsP – Voľba dočasnej  komisie  

na   kontrolu činnosti MsP 

13) Diskusia 

14) Schválenie návrhu uznesení 

15) Záver 
 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 11, Á: 11, 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, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, 

Mgr. Visnyai Attila 

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 

Eibner Róbert. 

 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Ing. Varga  – 

predseda,  členovia – p. Kelemen, Ing.  Mák, p. Szakó, p. Czupper. 

Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 

Prítomní: 11, Á: 11, 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, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, 

Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 

 

Na dnešnom zasadnutí  nemali poslanci MZ žiadne návrhy ani  pripomienky. 

 

K bodu č. 4) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami  MZ  

 

 Materiál do MZ  predložil zástupca primátora mesta Ing. László Kerekes. 

 

a) Komisia  finančná 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Návrh VZN mesta o používaní  pyrotechnických výrobkov... 

- Návrh na vyradenie majetku ZUŠ 

 

b) Komisia podnikateľská, RP a CR  



- VZN o používaní pyrotechnických výrobkov... 

- Majetkovoprávne  záležitosti 

- Zvýrazniť značenie  príjazdových ciest na  hrad  pre  návštevníkov  mesta  

 

c) KOVP 

- prerokovali námety od občanov mesta: zákaz prejazdu cez ul. Sládkovičovu, 

parkovanie na Záhradníckej ulici, riešenie neprehľadnej dopravy na Viničnej  ulici,  

arkovanie áut na autobusovej zastávke pri reštaurácii Victory, žobranie v meste, 

dopravné značenie umiestnené na telekomunikačných stĺpoch, sťažnosti občanov  

na  spoločnosti  distribuujúce  energie. 

 

d) Komisia pre školstvo, mládež a šport 

- Športové  udalosti v meste   

- 23. ročník  o putovný pohár primátora mesta v spojení s mestským športovým dňom 

– 25.06.2016 

- VZN o používaní pyrotechnických  výrobkov 

 

e) Komisia výstavby 

- VZN o používaní  pyrotechnických výrobkov... 

- Majetkovoprávne záležitosti 

- Návrh na vyradenie majetku ZUŠ 

- Zlý technický stav budovy bývalého CVČ na Mlynskej ulici - opraviť z dotácií alebo 

budovu odstrániť 

- Umiestnenie reklamných bilbordov v meste - členovia komisie neodporúčajú 

umiestnenie všetkých žiadaných bilbordov  

- PD – obytná zóna Športová ulica - nie je tam vyriešené odkanalizovanie 

- Žiadosť o umiestnenie  nadzemnej optickej siete – komisia nesúhlasí 

- Doplnenie mobiliárov na detskom ihrisku na Mládežníckej ulici 

- Nepriaznivá dopravná situácia pri MŠ Štúrovej 

 

p. primátor -  na  ul. Viničnej Ing. Erdős vyriešte neprehľadnú dopravnú  situáciu s umiestnením  

dopravného  zrkadla. 

-  parkovanie na ul. Biskupickej – je to problematický úsek, musíme skĺbiť viaceré hľadiská. 

Na zasadnutí  MR  padol návrh na  posunutie plotu štadiónu FTC. 

Ing. Kerekes – možno by  v tejto situácii pomohlo keby firma Ardis dokončila výstavbu Galérie 

pri Tescu. 

p. primátor -  výstavba  je už vo vysokom štádiu pripravenosti,  pravdepodobne  investor sleduje 

aj širšie dianie. 

 

- teší ma že komisia pre mládež a šport sa zhostila organizovania mestského Športového dňa. 

V budúcnosti však treba  sledovať, aby sa jednotlivé podujatia neprelínali. K tomuto je 

potrebné, aby jednotliví organizátori podujatí v meste spolupracovali. 

- budova  bývalého CVČ je vo veľmi zlom stave. Súhlasím s vyjadrením komisie výstavby. 

- umiestnenie bilbordov – umiestnenie ďalších bilbordov povolíme len v naozaj výnimočnej 

situácii. Myslím si, že aj komisie by sa v budúcnosti k týmto žiadostiam o umiestnenie mali 

vyjadrovať. 



- napojenie na kanalizáciu na  ulici Športovej je z technického hľadiska vyriešené. Ak  komisii 

nevyhovuje predložený zastavovací plán treba to riešiť s investorom cez Ing. Vargu. 

Ing. Kerekes – komisia mala podľa mňa skôr  na mysli to, či bude stíhať hlavná kanalizácia na 

Biskupickej ulici. 

p. primátor – podľa  môjho názoru väčší problém budú Biskupice. 

 

 

K bodu č. 5) Správa o činnosti MsP na I. štvrťrok 2016 

 

Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ  predložil náčelník MsP, 

Bc. Pavel Baláž. 

p. primátor -  s MsP  teraz  riešime  problémy s močením na verejnosti. Ide o bytovky pri 

Námestí Slobody. Je to nepríjemný problém, ale treba o tom hovoriť. Umiestnili sme  tam  už 

aj fotopasce a za  pár dní nám  zachytili až  25 páchateľov. 

MsP sa plánuje tiež  presťahovať  do budovy bývalej ZUŠ na Koháryho námestí. Najneskôr v 

júli by už mali byť kompletne premiestnení.  

Máme tiež úspešný projekt na  umiestnenie kamier a dostaneme ďalšie kamery od T-Com-u, 

ktoré budú napojené do siete Regiotelu. 

 

 

K bodu č. 6) Výročná  správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka  

                     n.o. 

 

 Písomne spracovanú správu do MZ predložila  riaditeľka n.o., Ing. Mária Veliká. Tvorí 

súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. 

p. primátor – veľmi rád by som  pani  riaditeľku   pochváli, ako vzorovo  vedie túto  inštitúciu, 

využívajú  všetky  možnosti  financovania a oceňujem aj to, že spolupracuje  na  organizovaní 

rekvalifikačných kurzov. 

 

K bodu č. 7) Návrh na zmenu v sieti škôl - ZUŠ Fiľakovo 

 

 Písomne spracovaný materiál do MZ predložil vedúci oddelenia školstva, kultúry 

a športu, PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu 

nemali žiadne pripomienky. 

 

K bodu č. 8) Návrh  VZN o používaní pyrotechnických výrobkov... 

 

Písomne spracovaný návrh VZN tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

Poslancom MZ ho predložil JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy. 

Poslanci hlasovaním schválili  návrh VZN nasledovne:  

Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO: Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner  Róbert, Ing. Fehér Ladislav,  

Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. 

Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
 

 

 



K bodu č.9)  Majetkovoprávne záležitosti 

 

Písomne  spracovaný materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného rokovania. Poslancom 

MZ ho predložil vedúci odd. EaMM, Ing. Zoltán Varga. 

 

1. Základná umelecká škola, Koháryho námestie 8, Fiľakovo 

Členovia MR a aj komisií MZ súhlasia s predloženým návrhom. 

Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO: Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner  Róbert, Ing. Fehér Ladislav,  

Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. 

Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci hlasovaním schválili zmluvy o prevode majetku a vyradenie nepotrebného 

majetku ZUŠ. 

 

2. Ing. Erdős Vince a manž. Marta  

Členovia MR a aj komisií MZ súhlasia  s predloženým návrhom. 

Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO: Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner  Róbert, Ing. Fehér Ladislav,  

Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. 

Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci hlasovaním schválili zrušenie predkupného práva k nehnuteľnosti. 

K bodu č. 10) Zásady vymáhania daňových nedoplatkov  

 

Písomne spracovaný materiál tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslancom 

MZ ho predložila  prednostka MsÚ, PhDr. Andrea Mágyelová. 

p. primátor -  očakávame od  zavedenia tohto materiálu do praxe výrazné zlepšenie platovej   

disciplíny  obyvateľstva. 

 

 

 

K bodu  č. 11) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  

 

Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 

Estefán. Tvoria  súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

 

a) Správa ZŠ Farská lúka 64/A o splnení opatrení na nápravu nedostatkov 

b) Správa MsKS o splnení opatrení  na  nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

 

Poslanci MZ nemali k predloženým správam žiadne pripomienky. 

 

 

 



K bodu č.12) Aktuálne záležitosti mesta 

 

 

a) Informácia o projekte „Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového 

hospodárstva II. etapa“ 

Písomne  spracovaný materiál tvorí súčasť  zápisnice z dnešného rokovania. Poslancom MZ 

ho predložila Ing. arch. Erika Anderková. Informovala poslancov tiež o aktuálnom stave 

v jednotlivých  projektoch. 

p. primátor – kompostáreň bola pôvodne súčasťou  projektu na Zberný dvor. Ročné náklady na 

likvidáciu zeleného odpadu sú cca 18 tis. €. Po zriadení kompostárne by sa mali znížiť asi 

o polovicu. 

 

b) Podnet na vykonanie kontroly MsP - Voľba dočasnej komisie na kontrolu 

činnosti MsP 

Poslancov MZ s podnetom oboznámil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 

Súčasťou materiálu je aj vyjadrenie náčelníka MsP a člena MsP Mgr. Zoltána Kovácsa. 

p. primátor – navrhujem túto kontrolu vykonať. Ja v tomto skôr vidím pozitívum ako 

negatívum.  

Ing. Fehér - podporujem myšlienku založenia komisie. 

p. Eibner – podporujem vykonanie tejto kontroly, bol by som však radšej keby občania  

podávali návrhy na zlepšenie činnosti MsP. 

Mgr. Szvorák – navrhujem, aby sa kontrola vykonala neskôr, keď bude už MsP presťahovaná 

v nových priestoroch. 

Návrh na zloženie komisie:  

Czupper Tibor – predseda,  Mgr. Attila Visnyai a Bc. Mikuláš Murín -  členovia 

Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner  Róbert, 

Ing. Fehér Ladislav,  Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, 

Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci hlasovaním schválili zloženie komisie. 

p. primátor - pri vykonávaní kontroly a pokúste zamyslieť aj nad tým ako a kde by sa dala 

zlepšiť činnosť MsP. 

 

K bodu č.13) Diskusia 

 

Pán primátor informoval o ďalších aktuálnych záležitostiach: 

- Sme už skoro vo finálnej fáze realizácie skládky inertného odpadu. Skládka bude 

verejná a nebude pre všetky druhy stavebného odpadu. Umiestnenie  odpadu bude 

spoplatnené. 

- Firma Ekoltech darovala ako sponzorský dar pre FTC kosačku pre golfové ihriská 

- Riešime  spoluprácu DHZ  s okolitými obcami, ktoré nemajú vlastné hasičské zbory. 

- Syngas – firma už predložila skoro všetky potrebné doklady. Navrhujem vyvolať 

s vedením firmy stretnutie a získať od nich vyjadrenie, že v prevádzke nebudú 

spaľovať komunálny odpad. 

- Budúci mesiac plánujeme začať  s rekonštrukciou sociálnych zariadení na MsÚ 

- Prebieha aj príprava Akčného plánu okresu Lučenec, na ktorom sa ako člen rady  na 

tvorbu akčného plánu aktívne zúčastňujem. Bude zameraný hlavne na vytvorenie 



nových pracovných miest a ich udržateľnosť. 

- Hľadáme finančné zdroje na kúpu nového autobusu  pre VPS 

- Pokračujeme  v analýzach rozpočtov školských jedální  pri MŠ a ZŠ s konzultáciami 

s vedúcimi jednotlivých školských jedální 

- Je  ukončené internetové hlasovanie na  návrh loga na 770. výročie  mesta Fiľakovo. 

O konečnom víťazovi  rozhodne hlavná  organizačná komisia hlasovaním na svojom 

ďalšom zasadnutí. 

 

Ing. Mák – aké práce prebiehajú na Daxnerovej ulici a kedy sa ukončia? 

- Od Gymnázia po autobusovú stanicu nie je umiestnený ani jeden smetný kôš. 

- Pri stánku so zmrzlinou pri Gymnáziu by bolo dobré umiestniť prechod pre 

chodcov. Je to tam dosť nebezpečné. 

- Nedali by sa vyznačiť parkovacie miesta, hlavne na sídliskách. 

- Rad by som Vás pozval dňa 7.05.2016 do hradu na varenie guľáša, ktoré organizujú 

poslanci za SMK. 

p. primátor –  

Daxnerova ulica - spoločnosť T-Com  umiestňuje svoje optické  káble  do zeme. V rámci tohto 

sme sa rozhodli obnoviť aj chodník na tejto  ulici.  

Smetný  kôš na  ul. SNP – v tejto veci je kompetentný  konať pán riaditeľ VPS. Tiež je potrebné 

umiestniť  smetný kôš aj na  ulicu Biskupickú smerom od štadiónu FTC na Biskupice. 

Prechod pre chodcov pri Gymnáziu – je to potrebné prerokovať v komisii, ak bude nejaká 

možnosť tak to určite urobíme. 

Parkovacie miesta -  pripravujeme na  júnové zasadnutie MZ návrh nového VZN o parkovaní. 

 

Ing. Belko – okolo kontajnerov je veľký neporiadok. Bolo by dobre v rámci odpadového 

hospodárstva urobiť nejakú osvetu medzi obyvateľstvom. 

- Prehodnotiť premiestnenie lavičiek z parku.  

- Využiť na propagáciu podujatí aj presklené vitríny umiestnené v mestskom parku. 

- Chcel by som Vás 30.04. 2016 pozvať na akciu  Stavanie mája, ktorú organizuje 

Matica slovenská. 

- Rád by som Vás pozval 7.5.2016 aj na akciu Fiľakovský cross a touto cestou by som 

rád poprosil aj o vyčistenie trasy tejto akcie. 

p. primátor – 

odpadové hospodárstvo - ešte sú problémy so systémom separovania a odvozu odpadu. Čakáme 

na spustenie prevádzky zberného dvora. Od 1.7. už budeme spolupracovať aj OZV Envipack. 

Lavičky z parku  budeme môcť premiestniť až po uplynutí 5 ročného monitorovacieho obdobia, 

ktoré vyprší až  v septembri 2017. 

Ďakujem za pozvanie na akcie. Občianskemu združeniu Fiľakovský cross bola mestom  

schválená aj dotácia na organizáciu tohto podujatia. 

 

Ing. Fehér - ak by mesto v budúcnosti plánovalo rozšíriť kamerový  systém o kamery, ponúkam 

Vám možnosť umiestnenia týchto kamier na náš optický kábel. Ak je na to možnosť tak sa tam 

môžu umiestniť aj všetky kamery, ktoré doteraz  mesto vlastní. 

Rád by som ešte pripomenul, že ak sa v budúcnosti bude uvažovať s rekonštrukciou chodníkov, 

nerobiť ich  asfaltové. Nedajú sa opraviť. Lepšie riešenie je zámková dlažba. 

p. primátor – ďakujeme za  ponuku na umiestnenie kamier.  

Súhlasím s realizáciou chodníkov zo zámkovej dlažby, v tomto prípade však bola situácia 

z právneho hľadiska nerealizovateľná.  

 

 



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: 14, Á: 14, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner  Róbert, 

Ing. Fehér Ladislav,  Kelemen Erik, Ing. Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, 

Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, Mgr. Visnyai Attila 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
 

Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 

 

 

 

K bodu č. 15)  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: 

PhDr. Andrea Mágyelová                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD. 

 

 

 

I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 

Mgr. Attila Visnyai                                                                     Róbert Eibner                                                                               

 

 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


