
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 3. decembra  2012 

_________________________________________________________________________ 
 
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. EaMM  
JUDr. Norbert Gecso – vedúci odd. vnútornej správy 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP a SR 
 
Ing. Vincent Erdos  –   riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
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 navrhnutý nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Interpelácie poslancov 
4) Spolufinancovanie  projektu „Komunitné centrum Fiľakovo“  
5) Aktuálne záležitosti mesta 
6) Schválenie návrhu uznesenia 
7) Záver 

  
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 12, Á: 11, N:0, Zdr.sa:1 
Hlasovanie: 
ÁNO:, Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner Róbert, 
Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Ing. 
Ladislav Fehér, Tankina Jozef  
NIE : 0 
Zdržal sa: Agócs Jozef 
 
 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 

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



 
Jozef Tankina a 
Tibor Czupper. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ  : Ing. Fehér – predseda , 
členovia – p. Agócs, p. Cirbus 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Agócs Jozef , Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, 
Eibner Róbert, Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František,  Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Ing. 
Ladislav Fehér, Tankina Jozef  
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 

 
 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
 

Pán Eibner  oznámil  poslancom MZ, že  vystúpil so Strany maďarskej komunity a do 
konca volebného obdobia  bude nezávislým poslancom a tiež sa vzdáva členstva  v MR. 
Mgr. Szvorák  sa poďakovala za jeho pôsobenie  v SMK a v MR. 
 
 
K bodu č. 4) Spolufinancovanie  projektu „Komunitné centrum Fiľakovo“  
 
 
 Pani prednostka  oboznámila  poslancov MZ  s fungovaním komunitného centra. 
Poskytovalo by sa tam   sociálne poradenstvo,   terénna sociálna práca, terénna zdravotná 
asistencia, nízko prahové programy pre deti, voľno časové aktivity, kurzy na  získanie 
vzdelania, poradenstvo pri hľadaní práce  a pri kontakte s ÚPSVaR, spolupráca so školami , 
lekármi,... Ide o komunitné centrum  so stredným štandardom, nie je určené na  bývanie len na 
komunitné účely. 
Ing.  Kovács doplnil, že  rozpočtové  náklady centra sú vypracované na cca. 214 tis. Eur. 
Dostali sme zatiaľ predbežné ponuky od 3 domácich firiem, kde najnižšia bola  201 tis. €.  
Z tohto by cca 18 tis. boli neoprávnené výdavky. 
p. Agócs – podľa mojich výpočtov  vychádza na  dofinancovanie  komunitného centra   asi  
50- 80 tis. €. V prvom rade treba brať ohľad  na chod mesta a navrhujem dve možnosti 
riešenia. Prvá je  projekt   odročiť. Druhá  možnosť je podať  žiadosť o dotáciu  vo výške 50- 
80 tis. € rómskemu splnomocnencovi a ak nám nebudú vedieť vyhovieť, tak odstúpiť od 
projektu.  Ja navrhujem , aby sme radšej investovali do takých projektov, čo niečo mestu   
poskytujú. 
p. Eibner -  je to dosť vysoká  suma, ktorá zaťaží mesto, prikláňam sa k návrhu  p. Agócsa, 
prípadne  riešiť zriadenie komunitného centra  na Farskej lúke . 
Ing. Fehér – ja vidím v tomto aj pozitíva aj negatíva. K pozitívam  patrí zveľaďovanie 
majetku mesta, práca  s komunitou. Negatívom je  hlavne nedostatok finančných 
prostriedkov. 
p. Tankina – súhlasím s Ing. Fehérom.  Je tam veľmi vysoký rozdiel v neoprávnených  
výdavkoch. 



Bc. Mojzeš -  aké vekové kategórie budú komunitné centrum navštevovať? 
p. Szakó -  komunitné centrum celú situáciu nevyrieši. 
p. Anderko -  ja som nespokojný hlavne s lokalitou a nesúhlasím so zriadením komunitného 
centra. V tejto súvislosti treba osloviť aj Dometic. 
p. Eibner -  hlavný  problém je v tom, že je potrebné projekt financovať aj 5 rokov po 
ukončení a ja nevidím záruku, že toto bude možné. 
Mgr. Szvorák-  ja som nemala doteraz podrobné informácie o celom projekte. Kedy boal 
vypísaná výzva? Podľa toho čo som počula sa prikláňam k  druhej verzii riešenia, ktoré 
navrhol pán Agócs. 
Bc. Mojzeš -  bolo by dobrí iniciovať aj stretnutie s ľuďmi, ktorí tam bývajú a potom 
rozhodnúť o schválení alebo neschválení. 
Ing. Kerekes – okrem kurzu varenia sa dajú všetky aktivity realizovať  aj v Klube. 
Ing. Kovács – Klub nespĺňa požiadavky a nie je  možné  projekt presúvať na iné miesta, do 
inej budovy.  
 
K bodu č. 5) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 Do dňa konania mestského zastupiteľstva neboli predložené na prerokovanie žiadne 
aktuálne záležitosti mesta. 
 
K bodu č. 6)  Schválenie návrhu uznesenia 
 

Predsedkyňa  návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia 
z dnešného zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 12, Á: 0, N:12, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: 0 
NIE : Agócs Jozef , Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, 
Eibner Róbert, Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna 
Szvorák, Ing. Ladislav Fehér, Tankina Jozef  
Zdržal sa: 0 
 
Návrh  uznesenia poslanci  hlasovaním neschválili. 
 
K bodu č. 7) Záver 
 

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

 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Tibor Czupper                                                                             Jozef Tankina  
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


