
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

4. septembra  2008 
 

Počet poslancov: 19 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Jozef Agócs – 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  
Ing.arch. Erika Anderková – vedúca odd. ÚP, RR a PP 
Bc. Erika Szabová  - vedúca finančného oddelenia 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci SpOcÚ 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, 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 

2a)  Sľub poslanca    
3) Voľba hlavného kontrolóra 
4) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení PO a RO mesta v I. 

polroku 2008 
5) Cenník prevádzkových služieb HMF 
6) Správa o činnosti Mestskej polície  v II. štvrťroku 2008 
7) Organizačný poriadok MsÚ  
8) Harmonogram prípravy  rozpočtu na roky 2009-2011 
9) Správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
10) Majetkovoprávne záležitosti 
11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
12) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na delegovanie  zástupcov zriaďovateľa do RS a RŠZ 
b) Žiadosť o zriadenie súkromného CVČ 



c) VZN mesta o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo 

d) Otvorenie triedy na MŠ Daxnerovej  
e) Vymenovanie riaditeľa CVČ vo Fiľakove 
f) Zastávka Kandera 
g) Csaba tóth 
h) Zriaďovacie listiny školy 
i) Domov dôchodcov 
j) Kanalizácia Mlynská 

13) Interpelácia poslancov 
14) Schválenie návrhu uznesenia 
15) Záver 

Poslanci program dnešného zasadnutia  MZ jednohlasne schválili. 
 
       Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania pán primátor určil nasledovných dvoch 
poslancov MZ: 
 

MUDr. Štefan Gladiš 
Gulyás Imrich. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán Varga, 
Klára Farkasová, 
Ing. Tóth Štefan, 
Erik Kelemen, 
János Takács. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 2a)  Sľub poslanca 
 
 
       Z dôvodu  nespôsobilosti zúčastňovať sa  zasadnutí mestského zastupiteľstva počas 
jedného roka zanikol  MUDr. Vladimírovi Lukáčovi mandát poslanca mestského 
zastupiteľstva. Na uvoľnený poslanecký mandát nastupuje náhradník p. Jozef  Tankina, ktorý 
zložil zákonom stanovený sľub poslanca MZ.  
 
 
 
K bodu č. 3) Voľba hlavného kontrolóra 
 
 
    Mestské zastupiteľstvo  za hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo zvolilo Ing. Ladislava 
Estefána na funkčné obdobie 6 rokov, ktoré začne plynúť 12.9.2008. 
 
 
 



K bodu č. 4) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení PO a RO mesta v I. polroku  
                     2008 
 
 

A) MsÚ 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. financií, Bc. Erika Szabová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 

B) VPS 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania . 
Ing. Tóth – chcem sa opýtať ako sa vysporiadate s divokými skládkami, napr. aj na 
Kalinčiakovej ulici. Zrejme sa to bude týkať  aj MsP. 
p. Gulyás – pri kotolni ako sa ide k domovu dôchodcov je tiež divoká skládka. 
Ing. Erdos -  podľa mojich vedomostí bola divoká skládky na Kalinčiakovej ulici odstránená 
už aj štyrikrát a stále ju tam vytvárajú. Chcel som tiež navrhnúť jeden deň v týždni, aby sme 
vyčlenili  na odvoz zeleného odpadu. 
p. Agócs – včera sme mali kontrolu aj z Obvodného úradu ŽP na divoké skládky. Urobíme 
všetko  preto, aby boli tieto divoké skládky odstránené. S odvozom zeleného odpadu sme sa 
zaoberali aj pred rokom keď som navrhol zaviesť bloky v hodnote 100 a 200 Sk, ale tento 
návrh neprešiel. Takýto odvoz zeleného odpadu sú  náklady navyše aj pre VPS. 
Ing. Belko – koľko zeleného dopadu sa uložilo v kompostárni tento rok? 
Ing. Erdos – momentálne je to v štádiu vybavovania na stavebnom úrade a kompostáreň 
funguje tento rok  ako miesto na skladovanie surovín. 
Ing. Belko – nedá sa podať na financovanie kompostárne nejaký projekt? 
Ing. Erdos – uvažujeme s podaním projektu na strojné zariadenie. 
p. Agócs – na zasadnutí MR sme uvažovali o tom, že by sme na VPS prijali tzv. sezónnych 
pracovníkov na kosenie trávy  
 

C) MsKS 
 
     Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MZ predložil riaditeľ  
MsKS, Mgr. István  Mázik.  
Ing. Tóth – aké máte plány s prostriedkami  na rekonštrukciu a modernizáciu? 
Mgr. Mázik – chceli by sme dať do poriadku sociálne zariadenia. 
  

D) HMF 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Ing. Tóth – na nákup exponátov nemáme vyčlenené žiadne peniaze? 
Mg. Agócs- je to tam , zbierkové premety a ich obstarávanie. 
 
 
 
 



E) RO 
 
    Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložila prednostka 
MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. Agócs -  dúfam, že ani tento školský rok nebudeme mať  problémy s financovaním škôl. 
p. Eibner – ako bude hradené tento rok teplo na školách na Farskej lúke? 
p.Agócs- my sme to už konzultovali, je to dosť veľká čiastka, ale Vám garantujem, že každá 
faktúra bude uhradená. 
 
 
 
K bodu č.5) Cenník prevádzkových služieb HMF 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Ing. Belko -  treba pridať k fotografovaniu aj kameru. Nedala by sa tam vložiť aj nejaká zľava 
pre návštevníkov z regiónu? 
Mgr. Agócs – je to zbytočne prekomplikované. 
p. Szvorák – je už na webovej stránke nový cenník? 
Mgr.  Agócs – táto verzia ešte nie lebo nie je ešte schválená. Staršia verzia je tam. 
 
 
 
K bodu č.6) Správa o činnosti mestskej polície v II. štvrťroku 2008 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ  predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Správa tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – som rád, že MsP funguje tak ako funguje teraz. Som s ich činnosťou veľmi 
spokojný. 
p. Gulyás – treba zabezpečiť Mlynskú ulicu, teba tam dať tabuľu na obmedzenie rýchlosti 
maximálne na 40km/h. 
p. Agócs – to obmedzenie tam aj pôvodne bolo, ak dobre viem, len tam chýba tabuľa. Treba 
to preveriť na  dopravnom inšpektoráte. 
p. Eibner- s radosťou som zistil, že hliadka kontrolovala na Štúrovej  tabuľu prejazd 
zakázaný.  Bo by som rád, keby sa členovia MsP aktívne podieľali aj na kontrole pri 
koncertoch organizovaných v hradnom areály. 
p. Husztiová  - nedá sa kontrolovať na Biskupickej to, aby autá neparkovali na chodníku? 
 
 
K bodu č. 7) Organizačný poriadok MsÚ 
 
 
    Písomne spracovaný organizačný poriadok do MZ predložila  prednostka MsÚ, Mgr. 
Ľudmila Svoreňová.  
p. Agócs – chcem Vám povedať len toľko, že pri prijímaní nových pracovníkov postupujeme 
vždy podľa zákona a kde je to potrebné tam vypisujeme výberové konania. 
p. Eibner – podľa mňa tieto nedorozumenia spôsobuje to, že na úrade sa objavujú noví ľudia, 
ktorí tam vykonávajú absolventskú prax. 
 



K bodu č. 8) Harmonogram prípravy  rozpočtu na roky 2009-2011 
 
 
      Písomne spracovaný harmonogram do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
p. Agócs -  celý rozpočet bude mať inú formu, ale proces schvaľovania ostáva nezmenený. 
 
 
K bodu č. 9) Správy hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
 

1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta  
v oblasti príjmov z prenájmu budov a priestorov za rok 2007 

2. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole prevádzky motorových 
vozidiel podniku VPS za mesiac jún   2008 

3. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Smernice, ktorou  sa určuje postup mesta a ním zriadených útvarov pri 
verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác s nízkou hodnotou za 
rok 2007 na ZŠ na Školskej ulici 

 
Písomne spracované správy  do MZ  predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Správy tvoria súčasť zápisnice  z dnešného rokovania.  Poslanci MZ k nim nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 10) Majetkovoprávne záležitosti 
 
1. – 6. 
p. Agócs – na MR sme sa dohodli, že tieto pozemky zatiaľ nemajú  inžinierske siete a ich 
predaj odložíme. 
Prítomní: 17, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
7. – 8. 
p.  Agócs -  sú tu prítomní aj žiadatelia. Jedná sa tu o priľahlé pozemky , na ktorých sú 
inžinierske siete. 
p. Juhász -  majitelia bytov nás žiadali, aby sme odkúpili priľahlé pozemky, aby mali kde 
parkovať, mali detské ihrisko a zeleň. 
p. Agócs  - priľahlý pozemok je pol metra od bytovky a nie na  50 m okolo.  Môžeme sa 
dohodnúť aj tak, že tie pozemky môžete užívať  tak isto ako doteraz bezplatne. 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
9. Bogdánová Oľga 
Poslanci MZ nemali k žiadosti a k návrhu na uznesenie žiadne pripomienky. 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
10. Mgr. Attila Visnyai 
Ing. Tóth – je tam riadne zabezpečený prístup? 
Ing. Varga – áno. 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 



11. Ladislav Botoš  
Komisie a MR  navrhujú predať pozemok  za 600,-Sk/m2 
Prítomní: 17, Á: 12, N: 2, Zdr.sa: 3 
 
12.Ján Olšiak a manž. Jana 
Hlasovanie za zámenu pozemkov: 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Návrh bol prijatý 
Hlasovanie za predaj za cenu 150,- Sk/m2: 
Prítomní: 17, Á: 4, N: 8, Zdr.sa: 5 
Návrh neprešiel. 
Hlasovanie za cenu 100,-Sk/m2: 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
13. Inventarizácia ZUŠ 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
14.Zostávajúci oceľový skelet bývalej 28 bytovej jednotky na ul. J. Bottu parc. č. 2251/2 
p. Agócs -  súhlasím s predajom konštrukcie, ale navrhuje  tam základy ponechať.  
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
15. Štefan Kómár 
Prítomní: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
16. Attila Berky a manž. 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 
Návrhy komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi. 
-komisia výstavby 
Prejednávali majetkovoprávne záležitosti a revitalizáciu mestského parku. 
p. Agócs -  máme objednanú projektovú dokumentáciu  na revitalizáciu mestského parku. 
Mgr. Balázs – my sme na zasadnutí komisie k tejto projektovej dokumentácii písali svoje 
návrhy. 
 
K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

A) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do RS a RŠZ 
Písomne spracovaný návrh tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ho 
predložil PhDr. Peter Fehér. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
B) Žiadosť o zriadenie súkromného CVČ 
Návrh na uznesenie tvorí  súčasť zápisnice z dnešného rokovania  MZ. Do MZ návrh 
predložil PhDr. Peter Fehér. 
Hlasovanie za podporu zriadenia súkromného CVČ: 

      Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 



      Hlasovanie za to či im ponúkneme priestory bývalého CVČ na Mlynskej: 
      Prítomní: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
C) VZN  mesta o výške príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 
Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 

      Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
D) Otvorenie triedy na MŠ Daxnerovej 
PhDr. Peter Fehér poskytol poslancom MZ informáciu o zriadení novej triedy na MŠ 
Daxnerovej z dôvodu  veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí v MŠ. 
Ak sa trieda nevytvorí do 15.9., tak sa bude  musieť financovať celý kalendárny rok 
z rozpočtu mesta. 
p.Agócs – ja som za aby sme otvorili aj dve triedy ak je to potrebné, ale len na Daxnerovej 
ulici. Navrhujem, aby ste mi v uznesení dali splnomocnenie  na to, aby  sme sa mohli 
rozhodnúť o tom, či otvoríme jednu alebo dve triedy. 
 
E) Vymenovanie riaditeľa  CVČ  vo Fiľakove 
Poslanci MZ vzali na vedomie  výsledky výberového konania na miesto  riaditeľa CVČ. 
Novým riaditeľom CVČ sa stal Ing. Attila Dósa. 
 
F) Žiadosť o premiestnenie zastávky – Kandera Ľudovít 
p. Agócs –neviem či bude mať význam zaoberať sa s touto žiadosťou ak pán Kandera 
nedostane povolenie využívať túto plochu ma parkovanie. Ja som mu navrhol parkovanie 
aj na druhej strane a navrhol som mu aj prenájom pozemkov pri ihrisku.  
Mgr. Balázs – každý podnikateľ  musí nejako riešiť parkovanie vozidiel pred svojou 
prevádzkou. 
Poslanci MZ nesúhlasia s premiestnením autobusovej zastávky a navrhujú riešiť 
parkovanie na protiľahlej strane alebo pri ihrisku, čo je uvedené aj v uznesení z dnešného 
zasadnutia. 
 
G) Zmena zámeru využitia nehnuteľnosti – Georgica s.r.o. 
Pán primátor informoval poslancov  o zmene zámeru využitia pozemkov. Jedná sa 
o pozemky na Šávoľskej ulici. Kupujúci sú ochotní vykompenzovať kúpnu cenu do výšky 
350,- Sk. 
Mgr. Balázs – na zasadnutí komisie výstavby  sme sa rozprávali, že pivničný rad má 
historickú hodnotu a mala by sa tam zachovať  architektonika budov charakter toho 
územia aj keď sa tam postaví penzión. 
p. Agócs- budúca budova by mali byť približne taká vysoká ako budova Vinárne. 
p. Gulyás – ja podporujem túto myšlienku. 
p. Agócs – v zmysle územného plánu sa už bude dať v tejto lokalite stavať penzión. 
Navrhujem aby sme hlasovali o prehodnotení tak, že kupujúci uhradí kúpnu cenu do 
výšky 350,-/m2 a mesto vydá záväzné stanovisko k vybudovaniu penziónu na tomto 
pozemku. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 13, N: 1, Zdr.sa: 1 
 
H) Zriaďovacie listiny škôl – zmena 
PhDr. Peter Fehér oboznámil poslancov o zmenách v zriaďovacích listinách škôl. Ide len 



o formálne zmeny podľa nového školského zákona. 
 
I)  Oboznámenie s výsledkami výberového konania na riaditeľa Nezábudka n.o. 
Pani prednostka informovala poslancov o výsledkoch výberového na riaditeľa n. o. 
Nezábudka, víťazkou ktorého sa stala pani Ing. Mária Veliká. 
 
J) Kanalizácia na Mlynskej ulici 
Ing.arch. Anderková Erika, vedúca odd.  PP, ÚP a RR informovala poslancov o podaní 
projektu  pod názvom „ Kanalizácia a ČOV pre 600 EO v mestskej časti Fiľakovo 5“. 
V prípade úspešnosti musí mesto financovať 5% z celkových nákladov projektu a túto 
skutočnosť musí schváliť MZ. 
 
 

K bodu č. 13) Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Balázs – treba dbať o to, aby  okrasné čerešne aj stromy boli poliate a nevyschli. 
Ing. Erdos – odkiaľ máte tie vedomosti, že nie sú poliate? 
Mgr. Balázs – videl som, že je na nich suchá pôda. 
Ing. Erdos -  polievame ich každé ráno. 
Ing. Tóth – nedá sa vyasfaltovať prepojenie medzi ulicami Moyzesova a Farská lúka? 
p. Agócs – nedá sa to ešte, lebo je akurát tam kanalizácia a musíme to ešte prepojiť. 
p. Husztiová – v cintoríne by bolo dobré zabezpečiť niekoho kto by nosil vence a kvety 
k hrobu keď je pohreb. 
p. Agócs – pán riaditeľ už túto úlohu raz dostal. 
Ing. Belko -  bolo by dobré zabezpečiť nejaké lavičky do parku. V Košiciach som videl 
lavičky z umelej hmoty ktoré vyzerali ako drevo a zdali sa mi dosť pevné. 
p. Zupko – také isté lavice máme v škole môžete sa prísť na ne pozrieť. 

 
K bodu č. 14) Schválenie návrhu uznesenia 

 
 

          Predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Varga prečítal návrh uznesenia z dnešného    
 zasadnutia a poslanci za uznesenie hlasovali nasledovne: 
 Prítomní: 16, Áno: 14, Nie:1, Zdr.sa: 1 
 

  
K bodu č. 15) Záver 

 
 

      Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie  
mestského zastupiteľstva. 

 
 
 
 

 Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 



 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
MUDr. Gladiš Štefan                                                                  Gulyás Imrich 
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


