
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 8. decembra 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  
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 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.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) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ              
4) Interpelácie poslancov 
5) Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských  zariadení v školskom roku 2010/2011 
6) Operačný plán  zimnej údržby MK na zimné obdobie 2011/2012 
7) Návrh na zmenu zriaďovacích  listín  MsKS a HMF             
8) Vyhodnotenie  činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2011 
9) Návrh na zmenu VZN  mesta o dani z nehnuteľností na rok 2012              
10) Návrh na zmenu VZN mesta o miestnych daniach              
11) Návrh na zmenu VZN mesta o miestnom poplatku za zber komunálneho odpadu 

a drobného stavebného  odpadu              
12) Návrh na zmenu VZN mesta  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhových miestach  v meste Fiľakovo a Trhový poriadok pre trhové miesta na ul. 
Trhovej a na  Námestí slobody vo Fiľakove              

13) Majetkovoprávne záležitosti mesta             
14) Návrh na  zmenu VZN mesta o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene 

a dodržiavanie verejného poriadku na území mesta Fiľakovo             



15) Návrh na úpravu rozpočtu  mesta na rok 2011, Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 
mesta na roky 2012-2014             

16) Návrh  rozpočtu na rok 2012 -2014 
17) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2012 
18) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
19) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2012  
20) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti – HMF, 
MsKS, VPS 

b) Prejednanie žiadosti  od občanov mesta 
c) Prejednanie zmluvy o spolupráci 

21) Schválenie návrhu uznesenia 
22) Záver 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 15, Á: 15, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 
 

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

Kelemen Erik a 
Tankina Jozef. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Bc. Szabová – 
predsedkyňa , členovia – p. Agócs, p. Czupper, Mgr. Visnyai, Ing. Kerekes. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 15, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 2 
 

 
 

K bodu č. 3) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 
 
Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Róbert Belko. 
 

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 
- návrh rozpočtu mesta na rok 2012-2014 
- majetkovoprávne záležitosti 
- návrhy VZN mesta 
- zoznam projektových zámerov 
 

2. Komisia pod., RP a CR 
- návrh rozpočtu mesta na  rok 2012-2014 
- návrhy VZN mesta 
- majetkovoprávne záležitosti 
 
 



3. Finančná komisia 
- návrh rozpočtu mesta  na rok 2012-2014 
- úsporné opatrenia mesta 
 

4. Komisia školstva, mládeže a športu 
- činnosť CVČ IUVENES 
- technický stav budov škôl a školských zariadení v meste a požiadavky 

riaditeľov 
- návrh rozpočtu mesta na rok 2012-2014 

 
 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku 
- návrh rozpočtu mesta na rok 2012-2014 
 

6. Komisia kultúry 
- reorganizácia MsKS 
- návrh rozpočtu mesta na rok 2012-2014 

 
7. Komisia  zdravot. a soc. vecí 

- návrh  rozpočtu mesta na rok 2012-2014 
- sťahovanie klubu dôchodcov 

 
 
K bodu č. 4)  Interpelácie poslancov 
 
 
Mgr. Szvorák  - mohli by ste nám poskytnúť nejaké informácie  o nových pracovných  
miestach, o ktorých sa písalo aj v novinách. 
p. primátor -  z Dometicu máme také informácie, že už začínajú   stavať a v priebehu 
budúceho roka by tam mala začať výroba. 
p. Eibner -  ako bude mesto riešiť  budovu plynovej stanice na ul. Školskej? 
Ing. Varga – budova už nie je vo vlastníctve mesta. 
Ing. Belko – zhodou okolností viem, že sa  predáva. 
 
 
 
 
K bodu č. 5) Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
                     škôl a školských  zariadení v školskom roku 2010/2011 
 
 

A) ZŠ s VJM  Mládežnícka 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka  ZŠ, Mgr. Agnesa Janušeková. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ k nej nemali žiadne pripomienky. 
 

B) ZŠ Školská 
      Písomne spracovanú správu  do MZ predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Ľubomír Lempochner. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci nemali k správe žiadne 
pripomienky. 
 



C) ZŠ s VJM L. Mocsáryho Farská lúka 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil riaditeľ ZŠ, 
Mgr. Šimko Štefan. Poslanci k nemu nemali žiadne  pripomienky. 
 

D) ZŠ Farská lúka 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložila  riaditeľka  
ZŠ Mgr. Ildikó Wágnerová. 
K správe poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

E) ZUŠ 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ ZUŠ, Mgr. František Mráz. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
K správe nemali  poslanci MZ žiadne pripomienky. 
 

F) MŠ Štúrova 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MR predložila riaditeľka 
MŠ Helena Kecskemétiová. Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky 
 

G) MŠ Daxnerova 
        Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka MŠ, Mgr. Danica Vargová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 

H) CVČ 
Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil  riaditeľ 

CVČ, Ing. Atila Dóša. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 6)  Operačný plán  zimnej údržby MK na zimné obdobie 2011/2012 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 7) Návrh na zmenu zriaďovacích  listín  MsKS a HMF             
 

a) MsKS 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ MsKS, PhDr. István Mázik. 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne  návrhy ani pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

b) HMF 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. 



Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 8) Vyhodnotenie  činnosti MsP za obdobie III. štvrťroka 2011 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž . 
p. Eibner -  blížia sa sviatky a chcem Vás poprosiť, aby ste venovali zvýšenú pozornosť 
používaniu petárd v meste. 
 
 
 
K bodu 9) Návrh na zmenu VZN  mesta o dani z nehnuteľností na rok 2012              
 
 
 

Návrh VZN mesta bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do 
MZ ho predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Ing. Kerekes -  súhlasím so zvýšením niektorých poplatkov, nechcem však to, aby sa 
zvyšovali všetky poplatky naraz. 
Ing. Estergomi – možno sa pri daniach týmto zvýšením dostaneme  na celoslovenský priemer, 
ale stále máme v meste vysokú nezamestnanosť. 
p. Eibner – je dobré, že nedoplatky sa začali vymáhať. Tvrdím však, že na toto zvýšenie zase 
doplatí len tá časť obyvateľstva, ktorá si riadne plní všetky svoje povinnosti. 
p. primátor – všetky návrhy sme už  veľakrát prerokovali a prehodnocovali a už Vám neviem 
povedať k nim nič nové. Snáď len toľko, že na tom aby  sme mohli  zabezpečiť rozvoj mesta 
sa musia podieľať všetci jeho obyvatelia. 
Hlasovanie za 20 % zvýšenie:  
Prítomní: 15, Á: 5, N: 9,  Zdr.sa: 9 – návrh poslancami nebol prijatý. 
Hlasovanie za 10 % zvýšenie: 
Prítomní: 15, Á: 10,  N: 2,  Zdr.sa: 3 – návrh bol poslancami MZ prijatý. 
 
 
 
K bodu č. 10) Návrh na zmenu VZN mesta o miestnych daniach              
 

Návrh VZN mesta bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do 
MZ ho predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 14,  N: 0,  Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 11) Návrh na zmenu VZN mesta o miestnom poplatku za zber komunálneho  
                       odpadu a drobného stavebného  odpadu              
 



Návrh VZN mesta bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do 
MZ ho predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 14,  N: 1,  Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 12) Návrh na zmenu VZN mesta  o podmienkach predaja výrobkov  
                       a poskytovanie služieb na trhových miestach  v meste Fiľakovo a Trhový  
                       poriadok pre trhové miesta na ul. Trhovej a na  Námestí slobody vo  
                       Fiľakove              
 

Návrh VZN mesta bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do 
MZ ho predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 13) Majetkovoprávne záležitosti mesta             
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga . 
 

A) Kúpa pozemku do vlastníctva mesta – Danyiová Hermína, Fiľakovo 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
 
 

B) Vyradenie neupotrebiteľného majetku 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 14) Návrh na  zmenu VZN mesta o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene  
                       a dodržiavanie verejného poriadku na území mesta Fiľakovo             
 

Návrh VZN mesta bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do 
MZ ho predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, Ing. Július Kovács. 
Ing. Kerekes -  súhlasím s VZN, ale  v čl. 4 bod. 9 nie  sú špecifikované priestranstvá. 
Ing. Kovács  - plánujeme to zapracovať do VZN  o chove zvierat. 
p. Agócs – navrhujem, aby sa aj detské ihriská ohradili, kvôli ochrane hlavne pred psami. 
p. primátor – detské ihriská nejako vyriešime, budeme sa snažiť to zapracovať do VZN. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
 
 
 



K bodu č. 15) Návrh na úpravu rozpočtu  mesta na rok 2011              
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila vedúca odd. fin. Bc. Erika Szabová. poslanci k nemu nemali  žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 16) Návrh  rozpočtu na rok 2012 -2014 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 

A) Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014. 
Písomne spracované stanovisko do MZ  predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Eibner – navrhujem, aby sa odmeny poslancom v budúcom roku  nezvyšovali podľa 
inflácie ako je to v poriadku odmeňovania, ale ostali na úrovni tohto roka.. 
Mgr. Svoreňová- vy ste vlani schválili iný kľúč  k odmeňovaniu poslancov, Vaša odmena sa 
odvíja  od  priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A podľa nej tam budúci rok vysoký 
nárast nebude. 
Ing. Estergomi – prečo je taký malý  rozpočet na administratívnych poplatkoch? 
Mgr. Svoreňová – je menej hracích automatov. 
Hlasovanie za návrh p. Eibnera : 
Prítomní: 15, Á: 2  N: 2,  Zdr.sa: 11 – návrh neprešiel. 
 
Hlasovanie za návrh rozpočtu na roky 2012-2014:  
Prítomní: 15, Á: 15,  N: 0,  Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schváli rozpočet na roky 2012-2014. 
 
 
 
K bodu č. 17) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2012 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
 
 
K bodu č. 18) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
A) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia programového rozpočtu 
HMF v oblasti aktivity 10.4.2 Propagácia a marketingová komunikácia Fiľakovského 
hradu a činnosti HMF v roku 2010 
 
B) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti 
aktivity 10.1.3 Podporné služby, časť 610 mzdy, platy,  služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania a 620 poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v I. polroku 2011 



 
C) Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení 
podľa bodu 4. zápisnice o prerokovaní správy o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu 
mesta v oblasti      aktivity 8. 4. 1 – ŠJ pri MŠ – Óvoda Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo 
za rok 2010 
 
D) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ  v I. polroku 2011 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán . Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 19) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2012  
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán . Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 20) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonávanie podnikateľskej činnosti – 
HMF, MsKS, VPS 

1. MsKS 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ MsKS, PhDr István Mázik. Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie :  
prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

2. HMF 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie :  
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

3. VPS 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos . Poslanci MZ  k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie :  
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

b) Prejednanie žiadosti  od občanov mesta 
Hlavný kontrolór mesta Ing. Ladislav Estefán prečítal žiadosť občanov, ktorá s atýkala 
mestského cintorína. 



- chýba tabuľa, že  na mestskom cintorín sa nachádza toaleta, 
- je tam málo stoličiek – po dohode s riaditeľom VPS sa doplní 20 ks, 
- katafalk nezodpovedá požiadavkám,  
- oblečenie  pracovníkov cintorína nezodpovedá požiadavkám -  v budúcnosti 

budú dva cenníky – jedna možnosť bude tak ako doteraz a druhá budú  4 
uniformovaní pracovníci, ktorí budú niesť zosnulého k hrobu a zasypávanie 
budú  vykonávať ďalší dvaja pracovníci. 

p. primátor – je to zložitá vec a určite nevieme vyhovieť  tak, aby boli všetci spokojní. 
Ing. Fehér -  podľa môjho názoru, tak ako to funguje Fiľakove, je to v poriadku. 
 

c) Prejednanie zmluvy o spolupráci 
Ide o zmluvu medzi mestom Fiľakovo a medzinárodným Tisza Klaster.  Ide o 

spoluprácu na území mesta Fiľakovo a jeho regiónu v odvetviach výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, environmentálnej technológie, turizmu, a hospodárskeho rozvoja, 
uvedomujúc si dôležitosť ochrany životného prostredia, energetiky a rozvoja hospodárstva na 
predmetnom území, ako aj možnosti spoločného rozvoja. 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila vedúca odd.  PP, ÚP a RR, Ing. arch. Erika Anderková . Poslanci MZ  k nemu 
nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie :  
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 21) Schválenie návrhu uznesenia 
 
   
        Predsedkyňa  návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0. 
Návrh  uznesenia sa hlasovaním stal uznesením. 
 
K bodu č. 14) Záver 
 

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