
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 1. júla  2011 

_________________________________________________________________________ 
 
Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Ďalší prítomní: 
JUDr. Jaromír Kaličiak  – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing.Zoltán Varga – vedúci odd. MM  
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci SpOcÚ 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
 
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) Návrh na  realizáciu investičného rozvoja mesta a spôsobu financovania investičného 

rozvoja 
4) Informácia o možnostiach riešenia ďalšieho využitia Domu kultúry – Klub Fiľakovo 

a návrh na odkúpenie do majetku mesta Fiľakovo 
5) Prolongácia bezúčelového úveru  
6) Schválenie návrhu uznesenia 
7) Záver 

 
 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení   programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva.  
 

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

Jozef Agócs a 
Mgr. Attila Visnyai. 

 



Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : JUDr. Gecso – 
predseda, členovia – p. Tankina, p. Szakó, Bc. Mojzeš, p. Cirbus. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 13, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 2 
 

 
 

K bodu č. 3) Návrh na  realizáciu investičného rozvoja mesta a spôsobu financovania  
                     investičného rozvoja 
 
 

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

Pán primátor informoval poslancov výške úverového rámca , ktorý by mal byť  220 
tis. Eur. a realizovali by sa z neho opravy striech na obidvoch materských školách, 
rekonštrukcia ulice Jesenského a povrchová úpravu  ul. Moyzesovej. 
p. Agócs -  tých 20 tis. Eur, to je prvá splátka za Klub? 
p. primátor  - áno. 
p. Eibner -   aká bude forma a doba splácania  úveru? 
Mgr. Svoreňová – plánujeme úver splácať z vlastných zdrojov po dobu  asi  5 až 8 rokov. 
Rozhodnú však až konkrétne ponuky jednotlivých bánk. 
 
 
K bodu č. 4) Informácia o možnostiach riešenia ďalšieho využitia Domu kultúry – Klub  
                     Fiľakovo a návrh na odkúpenie do majetku mesta Fiľakovo 
 
 

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

Pán primátor ešte doplnil materiál o informáciu, že ešte predtým než sa začne 
s presťahovaním, tak treba opraviť  na  Klube strechu, lebo zateká.  
Ing. Fehér -  ja osobne  by som  túto budovu nekupoval. Myslím si, že by mala prejsť na 
mesto zadarmo alebo za jedno Euro. Sťahovanie treba zorganizovať tak, aby bol všetko 
v poriadku. 
p. primátor – ja by som bol tiež rád, keby to bolo tak. Bohužiaľ  situácia je taká aká je teraz. 
Bude  to lepšia situácia, lebo fondové inštitúcie budú všetky pod jednou strechou.  Všetky 
organizačné zmeny budú prechádzať schvaľovacím procesom v MZ. 
p. Szvorák – ja toto pokladám za nutnú kúpu. V budúcnosti však treba komisie včas 
informovať o takýchto  bodoch programu. 
p. Agócs – kedy nadobudne Mesto vlastnícke právo? 
p. primátor – po podpísaní zmluvy čo predpokladám bude už  budúci mesiac. 
 
 
K bodu č. 5) Prolongácia bezúčelového úveru  
 
 Pani  prednostka informovala poslancov  o kontrole, ktorú vykonalo NKÚ na 
protipovodňové opatrenia a zistili, že Mesto dostalo  prostriedky vo výške 110 tis. Eur, na  
ktoré  nemalo nárok a musíme ich vrátiť.   Ďalej poskytla poslancom informáciu, že  ide 
o prolongáciu kontokorektného úveru  do výšky 77 tis. Eur, ktorý budem musieť do konca 



bežného roka vyrovnať. Mesto muselo pristúpiť k tomuto riešeniu ,lebo  keď vráti späť 110 
tis. tak neostanú prostriedky ani na bežný chod mesta. 
p. primátor -  kým nedostaneme podielové dane budeme musieť akceptovať toto riešenie. 
 
 
 
K bodu č.6) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
 Návrh uznesenia z dnešného zasadnutia  prečítal   predseda návrhovej komisie JUDr. 
Norbert Gecso. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 0. 
Návrh  uznesenia sa hlasovaním stal uznesením. 
 
 
K bodu č. 7) Záver 
 
 

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

 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Agócs  Jozef                                                                                Mgr. Attila Visnyai 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 
 
 


