
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

6. septembra 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) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových 

a rozpočtových organizácií v I. polroku 2007  
6) Vyhodnotenie činnosti  mestskej  polície za obdobie II. štvrťroka 2007 
7) Majetko-právne záležitosti  
8) Aktuálne záležitosti  mesta 

a) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
b) Petícia občanov mesta 
c) Zmena v sieti škôl a školských zariadení na území mesta  
d) Rozšírenie kompetencií primátora mesta 

9) Interpelácia poslancov 



10) Schválenie návrhu uznesenia 
11) Záver 

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

Ladislav Zupko 
Ing. Róbert Belko. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov  a neposlancov 
MZ: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Jozef Jačmeník, 
Zoltán Parti, 
Erik Kelemen, 
Ing. Štefan Tóth. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových organizácií   
                     v I. polroku 2007 
 
 
A) MsÚ 
 
 
           Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. financií, Bc. Erika Szabová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci MZ k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
B) VPS 
 
         Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – celková situácia v zbere komunálneho odpadu sa z roka na rok zlepšuje. Aj keď sa 
množstvo uloženého odpadu zvyšuje, ale nevytvára sa toľko divokých skládok, čim sa 
ochraňuje aj životné prostredie. Informuj ešte poslancov MZ o odpredaji Mercedesu. 
Ing. Erdos – uznesením MZ bol odsúhlasený odpredaj  a v vozidlo bolo predané v stanovenej 
cene firme Redox  v Lučenci. 
 
C) MsKS 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila, p. Husztiová Agnesa. Správa tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 



D) RO 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k správe nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 4) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2007 
 
 
      Písomnú správu do MZ predložil zastupujúci náčelník  MsP, pán Vladimír Cakó. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – rozhodol som sa, že v blízkej  budúcnosti vypíšeme výberové konanie na  
náčelníka   MsP, ale potom ako sa uvoľnilo jedno miesto, tak pre širokú verejnosť. Za 
posledné dva-tri  týždne sa ich činnosť zlepšila. 
p. Parti – činnosť MsP by bola jednoznačne pružnejšia keby na jej čele bola jedna 
zodpovedná osoba. Treba urýchliť  namontovanie kamerového systému, treba sa viac 
zaoberať dodržiavaním záverečných hodín, treba kontrolovať a predísť neoprávnenému 
prisťahovaniu osôb, treba zaviesť služby aj v sobotu, aby sa nerozmnožovali krádeže na trhu. 
Zvýšenie počtu  sa určite odzrkadlí  aj na ich činnosti, Ale stále treba pamätať na to, že hlavná 
činnosť je udržiavanie verejného poriadku. 
p. Cakó – zatváracie hodiny dodržiavajú všetci okrem Best Pubu. 
p. Szvorák – pokuta je limitovaná hornou hranicou? 
p. Cakó – áno, my ako MsP môžeme dať pokutu len do výšky 1000,- Sk. 
p. Eibner -  som rád, že ste dávali aj pokuty na Štúrovej. Treba spolupracovať  aj s OOPZ 
a RPOH. 
p. Cakó – medzi nami je veľmi dobrá spolupráca. 
Ing. Belko -  sú nejaké sťažnosti od občanov na Best Pub? 
p. Cakó – nedodržiavajú zatváraciu dobu a je tam veľa opitých. 
p.Agócs – aj oni by mohli byť prísnejší, nech neobsluhujú mladistvých a ľudí v podnapitom 
stave. 
p. Eibner – mladí naozaj nemajú kde chodiť, nebolo by zlé keby sa vytvoril nejaký klub 
mladých. 
 
 
K bodu č. 5) Majetko-právne záležitosti 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 
1. Katarína Bariová 
p. Agócs- k tejto žiadosti mám len tú podmienku, aby sa zmluva podpísala do 31.12.2007. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
2. Slovenský zväz záhradkárov ZO-21-9 
p. Agócs – vynaložili už maximum pri vysporiadaní týchto pozemkov. Preto teraz žiadajú 
toto. V snahe pomôcť im, tak im podobný pozemok ponúkneme za 3-4,- Sk/m2. 
p. Takács – aká bude postupnosť krokov? 



p. Agócs – najprv vyberieme pozemok  a potom, keď budeme mať súhlas od všetkých 
vlastníkov urobíme prevod. 
Ing. Belko –  ja to navrhujem teraz odročiť. 
Hlasovanie: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa:0 
 
3. Ladislav Votoupal 
Hlasovanie: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 6) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
A) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  
 
   Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, poslanci k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
B) Petícia občanov mesta 
 
    Hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán prečítal petíciu občanov zo dňa 16.8.2007 
a dodal k nej len toľko, že dotknuté orgány by určite nevydali súhlasné rozhodnutie, keby 
neboli splnené všetky podmienky. 
p. Agócs – zatiaľ je to len ohováranie. 
p. Takács – každý občan má právo podať petíciu.  Ja podporujem pôvodný návrh uznesenia. 
p. Gulyás – ja tiež súhlasím s pôvodným návrhom. 
p. Agócs – oni  nevidia, že sa vytvoria  pracovné príležitosti asi pre 30 ľudí. 
Hlasovanie: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
C) Zmena v sieti škôl a šk. zariadení na území mesta 
 
Pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že plánujú  zrušenie CVČ a chceli by sme 
zriadiť stredisko  záujmovej činnosti  na Farskej lúke v novovytvorenej jedálni. Vo 
financovaní sa nič nemení, len sa z Domu kultúry  presťahujú do nových priestorov.  
Riaditeľka ZŠ by bola nadriadená vedúcemu CVČ. Predkladáme Vám to teraz kvôli tomu, že 
výpovedná lehota je  3 mesiace.  Musíme vybaviť aj na Ministerstve školstva. Ide tu 
o naplnenie priestorov činnosťou, aby nezíval prázdnotou a dokázali sme vykryť  
prevádzkové náklady. 
p. Takács – určite je to dobrý krok. 
p.Agócs – uvidíme ako sa nám to podarí. 
Mgr. Balázs -  dúfam, že CVČ bude  úspešné aj v nových priestoroch tak ako doteraz. 
p. Agócs – ja dúfam, že budú aj lepšie výsledky. 
 
 
  



D) Rozšírenie kompetencií primátora mesta 
 
      Pani prednostka oboznámila poslancov, že ide o rozšírenie právomoci  primátora mesta 
vykonávať zmeny v kapitálových položkách rozpočtu mesta do výšky 500 tis. Sk  a v bežnom 
rozpočte do výšky 100 tis. Sk podľa zákona č. 334/2007. 
Hlasovanie:  
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
Pán primátor  informoval poslancov  MZ o tom, že dnes ráno podpísal rámcovú zmluvu 
s recyklačným fondom  a začiatkom týždňa došiel aj návrh zmluvy o budúcej zmluve na 
Kaufland. 
 
 
 
K bodu č. 7) Interpelácie poslancov 
 
 
Ing. Tóth – navrhujem, aby sme udelili  čestné občianstvo pánovi Burkhardovi Cruperovi 
z Crameru. 
p. Agócs – v zmysle štatútu môžeme. 
p. Eibner -  dodnes sa ešte nič neriešilo za chodník na Kukučínovej ? 
p. Agócs – boli sme tam, opravy sa tam robia dosť ťažko. Budúci rok to zahrnieme do 
rozpočtu. 
p. Szvorák – je niekto poverený  správou nového ihriska na Farskej lúke? 
p. Agócs- obidvaja riaditelia ZŠ majú plochu rozdelenú a každý má v správe svoju časť. 
p. Parti – pred požiarnou zbrojnicou je jedna diera, treba ju dať opraviť. 
p.Agócs – objednáme ešte jednu fúru asfaltu a dáme to opraviť. 
p. Takács – vidieť, že sa mesto obnovuje. Treba dať obnoviť aj „kvetinové“ ulice. 
p. Agócs – ja mám zásobník úloh aj poradie dôležitosti. 
p. Jačmeník – nedá sa  nejako s finančne nenáročným riešením odviesť dažďová voda spred 
garážov na Farskej lúke? 
p. Agócs – neexistuje na toto žiadny finančne nenáročný spôsob. Sú to účelové komunikácie 
a predpokladám, že ich prevedieme bezodplatným prevodom do majetku vlastníkov garážov. 
Ing. Belko – Polikliniku vo Fiľakove predali, neviete o tom niečo bližšie? 
p. Agócs – my sme najprv podali žiadosť na ministerstvo na bezodplatný prevod. Potom sme 
takúto žiadosť adresovali aj samosprávnym krajom, potom ako im boli polikliniky 
delimitované. Žiadali sme ich o prevod aj dvakrát, ale až po úplnom oddlžení. Potom nám 
samosprávne kraje ponúkli prenájom za 1.500,-Sk/m2/rok, čo sme odmietli a navrhli sme 
kúpu za zostatkovú cenu. Dodnes však neviem kto polikliniku kúpil. 
Ing. Belko – na toto v konečnom dôsledku doplatí občan. Neviem či by sa nemala podať 
nejaká pripomienky zo strany občanov. 
p. Takács – my sme nič nezavinili, urobili sme čo sa dalo. 
p. Agócs – celé to prebehlo veľmi rýchlo. Ponúkli to najprv mestám, potom lekárom a potom 
na priamy predaj. 
p. Szvorák – podľa mňa sme ešte my  dopadli najlepšie. V Tornali a v Detve už zvyšujú 
nájom. 
 
 
 
 



K bodu č. 8)  Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predseda návrhovej komisie, JUDr. Norbert Gecso, prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia. Poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 9) 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: 
Zupko Ladislav                                                                           Ing. Róbert Belko  
  
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


