
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

4.októbra 2007 
 

 
Počet poslancov: 19 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Jozef Agócs – primátor mesta 
Bc. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing.Zoltán Varga – vedúci odd. MM  
Bc. Erika Szabová – vedúca odd. financií 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing.arch.Anderková – ved. odd. ÚP a PP 
Vladimír Cakó – zast. náčelník  MsP 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, 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: 
 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2007 
6) Návrh na  zrušenie  PO mesta – PBH a návrh na prenájom 

technologických zariadení 
7) Návrh na riešenie ďalšieho  využitia  UNIMO buniek v sociálnej 

ubytovni na Bottovej ulici 
8) Schválenie návrhu uznesenia 
9) Záver 

 
 
Poslanci program dnešného zasadnutia  MZ jednohlasne schválili. 



 
       Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania pán primátor určil nasledovných dvoch 
poslancov MZ: 
 

János Takács 
Erik Kelemen. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov  a neposlancov 
MZ: 
Bc. Szabová Erika, 
Ing. Štefan Esztrgomi, 
MUDr. Štefan Gladiš, 
Agnesa Husztiová, 
Ladislav Zupko. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  na rok 2007 
 
 
      Písomne spracovaný návrh do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. 
p. Agócs – tieto veci  sme na zasadnutí MR prejednali podrobne. Všetky podklady k tomu to 
kroku si môžete pozrieť na oddelení výstavby. Ak sa budú opakovať nedoplatky na ZŠ, tak  
musíme pristúpiť k racionalizačným opatreniam ako napr. zlúčenie  dvoch škôl. Veľké školy 
majú peniaze a malé nie. 
Zajtrajším dňom chcem upozorniť riaditeľov  základných škôl na presun prostriedkov 
z prevádzkových nákladov na mzdové náklady. A chcem im to zakázať. 
Ing. Tóth – podľa mňa by sme mali hlasovať zvlášť o bežnom a zvlášť o kapitálovom 
rozpočte. V utorok sme mali zasadnutie dozornej rady  Filbytu a aj tam nám to bolo 
vysvetlené, ale nie celkom to chápem.  Riaditeľov treba upozorniť, s tým súhlasím. 
p. Agócs – kvôli tomu, že im chýbajú peniaze na teplo nie je na chybe riaditeľ, ale celkové 
financovanie školstva štátom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


