
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

Z á p i s n i c a  

napísaná na  zasadnutí mestského zastupiteľstva  vo Fiľakove konanom dňa 

13. februára 2017 

 

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 

JUDr. Norbert Gecso – vedúci  odd. vnútornej správy 

Bc. Erika Szabová – vedúca referátu  ekonomiky 

PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva kultúry a športu 

 

Ing. Vince Erdős – riaditeľ VPS  

Ing.  Štefan Estergomi – konateľ Filbyt s.r.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) Možnosť  podania  projektu na športovú halu 

5) Schválenie návrhu uznesení 

6) Záver 
 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Eibner Róbert, Ing. Fehér Ladislav, Ing. László Kerekes, Oroszová 

Margita,  Szakó Ladislav,  Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, 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: 

 



 

Jozef Tankina  a  

Margita Oroszová. 

 

 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : JUDr. Gecso – 

predseda,  členovia – p. Szako, Mgr. Visnyai, Ing. Fehér, PaedDr. Tankina Tóth. 

Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Eibner Róbert, Ing. Fehér Ladislav, Ing. László Kerekes, Oroszová 

Margita,  Szakó Ladislav,  Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth 

Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 

 

Ing. Fehér -  mriežka  na  odvodňovacom kanály  pri  Inkubátore je  veľmi poškodená. Treba  

ju opraviť. Ja som to  už pripomenul aj vtedy, keď sa začali prerábať priestory pre  OTP Banku 

a nič sa s tým odvtedy neurobilo. 

p. primátor -  pán riaditeľ VPS  prosím o nápravu. 

 

PaedDr. Tankina Tóth -  plánuje sa oprava detského ihriska  na Farskej lúke  v dohľadnej dobe. 

p. primátor -   viem, že nám v meste chýbajú detské ihriská. Plánujeme ich obnovu  zahrnúť do 

rozpočtu na rok 2018. 

 

 

 

K bodu č. 4) Možnosť  podania  projektu na športovú halu 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  

predložili  zástupca primátora mesta a prednostka MsÚ. 

- Máme vybraté lokality  pri  ZŠ s VJM Š. Koháriho II. na  Mládežníckej ulici a   pri  ZŠ 

na Farskej lúke. 

- Je tam  potrebné vybudovať  prístupovú   komunikáciu. 

- Musíme  vykonať terénne úpravy. 

- Nevieme  presne  čo  zahŕňajú   podmienky  uvedené ako 1. etapa  výstavby. 

- Majú dodávateľov na produkty na vonkajšie športoviská. 

- My musíme zrealizovať  úpravu okolia. 

- Nevieme kto bude zodpovedný za prevádzku haly a kto za vonkajšie priestory. 

- Musíme  platiť  za prenájom   60 hodín  mesačne. 

- V školách  musíme  zvýšiť počet hodín telesnej výchovy. 

- Musíme schváliť prenájom  pozemku  na  40 rokov za  1 Euro a ako prípad  hodný  

osobitného zreteľa. 

- Na parcelu je  potrebné  vypracovať  geometrický plán. 

- SZĽH  je  len  občianske  združenie. 

p. primátor – ani my sa nevieme rozhodnúť ako postupovať. Snažili sme sa zistiť čo najviac 



informácií a predložiť Vám ich. Za finančné prostriedky, ktoré  zaplatíme  za prenájom za tých  

40 rokov, ak  by sme  si  vzali pôžičku, tak by sme  to vedeli postaviť my. 

Ing. Fehér -  ak tento zámer nie je záväzný  tak to  podporujem. Treba zvážiť všetky pre a proti. 

Mgr. Visnyai – neviem kto to všetko  bude udržiavať. Máme  vlastnú telocvičňu, do ktorej 

môžeme investovať. Je  to naše a nemusíme platiť za prenájom. 

p. Tankina -  je  to veľká suma peňazí za prenájom. Radšej  podľa mňa  investujme do nášho 

majetku. Alebo naplánujme z pôžičky výstavbu vlastnej športovej haly. 

Mgr. Szvorák -  najprv som sa tejto správe potešila, ale  je potrebné zvážiť všetky pre a proti. 

Je  potreba  takéto inštitúcie zriaďovať ale aj  inovovať už existujúce. 

p. Eibner -  ja skôr navrhujem investíciu už do existujúcich budov a inštitúcií. Na Slovensku je  

koľko takýchto   štadiónov a majú problémy s fungovaním. 

p .Oroszová -  podľa mňa by sme zatiaľ mali schváliť len  záujem. Je to dosť neprehľadné. 

Ing. Mák – a budú potom aj tréneri ľadového hokeja? Lebo u nás to nemá veľkú tradíciu. 

Pán primátor prečítal návrh na uznesenie k tomuto  bodu. 

Ing. Fehér – navrhujem do uznesenia ešte zapracovať slovné spojenie „ na základe  doteraz 

predložených informácií“ . 

 

Primátor mesta v rámci tohto  bodu  informoval poslancov aj o vývoji situácie v oprave hodín 

na veži kostola. 

Poslanci   navrhli  vrátiť  späť pôvodný  stav hodín na veži, aby boli viditeľné z každého bodu  

mesta. 

 

 

K bodu č. 5) Schválenie  návrhu uznesení  

 

Predseda  návrhovej  komisie JUDr. Norbert  Gecso  prečítal návrh uznesenia 

z dnešného zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 

Prítomní: 11, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 1 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Eibner Róbert, Ing. Fehér Ladislav, Ing. László Kerekes, Ing. Mák  

Dávid, Oroszová Margita,  Szakó Ladislav,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. 

Attila Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa:  Mgr. Szvorák Zsuzsanna 

Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 

 

 

K bodu č. 6)  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: 

Jozef Tankina                                                                              Margita Oroszová 

  

 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 

 

 


