
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

11. novembra 2010 
 

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 
 
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 schválený nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Udelenie ocenení  za rok 2010 – Čestný občan mesta, Cena primátora mesta, Cena 

mesta 
4) Interpelácie  poslancov 
5) Prezentácia zámeru protipovodňových opatrení firmou IKF 
6) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2009/2010 
7) Vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie  III. štvrťroka 2010 
8) Návrh na zmenu Štatútu MsP 
9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 
10) Návrh VZN  mesta Fiľakovo o ochrane nefajčiarov -zmena 
11) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
12) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
13) Majetkovoprávne záležitosti 



14) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií 
b) Žiadosť o povolenie  presunu finančných prostriedkov z bežného do 

kapitálového rozpočtu HMF Fiľakovo 
15) Schválenie návrhu uznesenia 
16) Záver 
 

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

MUDr. Štefan Gladiš 
Tankina Jozef 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán Varga, 
Mgr. Csaba Balázs, 
Erik Kelemen, 
Agnesa Husztiová 
Ing. Róbert Belko. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Udelenie ocenení  za rok 2010 – Čestný občan mesta, Cena primátora  
                       mesta, Cena mesta 
 
   Všetci ocenení si prevzali svoje ocenenia. 
 
K bodu č. 4) Interpelácie  poslancov 
 
 
MUDr. Gladiš – za Tesco sme už dostali všetky finančné prostriedky, kedy sa zaháji oprava 
cesty, ktorá bola sľúbená? 
p. Agócs – z finančných prostriedkov získaných z predaja pozemku pre Tesco sa nám 
podarilo preklenúť najťažšie  obdobie. Naším prvoradým záujmom je zabezpečenie plynulého 
chodu mesta. 
Mgr. Balázs – podľa mojej mienky nie sú stromy určené na výrub v parku vhodne označené. 
Niektoré sa vyrúbu zbytočne. 
p. Agócs -  my sme pozvali odborníka, aby nám označil stromy určené na výrub. Ja mu verí, 
lebo ja jeho prácu neviem posúdiť. 
Ing. Esztergomi – tam kde je teraz chodník má byť  cyklotrasa  s chodníkom a bude oveľa 
širší ako teraz a niektoré stromy musia byť vyrúbané. 
p. Agócs – chcel by som Vás informovať o tom, že som obdržal listom návrh od pána 
poslanca Kerekesa na  kontrolu omamných látok v meste. Jedná sa o námatkové kontroly  vo 
večerných hodinách v meste a na ZŠ a stredných školách. Je zriadená v rámci polície 
protidrogová jednotka, ktorá vo Fiľakove bola už viackrát aj MsP robí pravidelne kontroly. 
Najviac problémov je však s toluénom. Na kontrolu v triedach na ZŠ a SŠ môže dať súhlas 



len riaditeľ školy. Riaditelia sa musia dohodnúť s políciou. Zo ZŠ zatiaľ nemáme žiadne 
avízo, že by mali problémy s omamnými látkami.  Najväčšia úloha v tejto veci je však  podľa 
mňa na rodičoch. 
p. Kerekes – ja som Vám tento návrh poslal písomne po našej dohode. 
p. Agócs – navrhujem teda aby sme v tejto veci prijali uznesenie v nasledovnom znení:  MZ 
poveruje primátora mesta, aby v súvislosti s predajom  drog. a omamných látok vstúpil do 
rokovania so štátnou políciou s možnosťou vykonávania pravidelných kontrol predovšetkým 
na verejných priestranstvách. 
 
 
 
K bodu č. 5) Prezentácia zámeru protipovodňových opatrení firmou IKF  
 
      Prezentáciu poslancom MZ  predložili zástupcovia firmy IKS- Ing. Faix a Ing.Bursa. 
Informovali MZ  o možnosti získania finančných prostriedkov na rôzne investície a poskytli 
informácie o firme  IKS. Pri protipovodňových opatreniach by išlo o dlhodobejší projekt, 
ktorý by možno presahoval aj jedno volebné obdobie. 
p. Agócs – je reálna šanca zaradiť na januárové zasadnutie MZ štúdiu uskutočniteľnosti? 
Ing. Bursa – tento termín je dobrý. Treba však sledovať aj výzvy. 
Ing. Faix – odporúčam tento návrh prijať, lebo je  väčšia možnosť získania finančných 
prostriedkov. 
p. Agócs – budeme robiť všetko pre to, aby sa to vyriešilo. 
 
K bodu č. 6) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  
                     a školských zariadení v školskom roku 2009/2010 
 

A) ZŠ s VJM Mládežnícka 7 
B) ZŠ Školská 1 
C) ZŠ s VJM L.Mocsáryho Farská lúka64/B 
D) ZŠ Farská lúka 64/A 
E) Základná  umelecká škola 
F) Centrum voľného času IUVENES 
G) MŠ Daxnerova 
H) MŠ Štúrova 

 
     Písomne spracované správy  tvoria súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. Do MZ ich 
predložili riaditelia škôl a školských zariadení v meste Fiľakovo. Poslanci k nim nemali 
žiadne pripomienky. 

 
K bodu č. 7) Vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie  III. štvrťroka 2010 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
p. Eibner – chcem sa poďakovať za dobre vypracovanú správu. Bol by som rád, keby hliadky 
častejšie chodili okolo škôl, keď sa končí vyučovanie, lebo si tam deti vybavujú účty bitkami.  
p. Agócs – nemôžu byť  vždy a všade, keď sú v službe len dvaja. Na žiakov môžu dozerať aj 
učitelia a odprevadiť ich k autobusu.  
 
 
K bodu č. 8) Návrh na zmenu Štatútu MsP 



 
 
   Písomne spracovaný návrh zmeny Štatútu MsP do MZ predložil náčelník MsP, Bc. Pavel 
Baláž. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 
 
 
      Návrh na úpravu rozpočtu mesta do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr.  Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia MZ. 
p. Agócs -  tento rok sme dostali  na  podielových daniach oveľa menej ako sme plánovali na 
začiatku roka, kvôli tomuto musíme robiť tieto presuny. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 17, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 2 
 
 
K bodu č. 10) Návrh VZN  mesta Fiľakovo o ochrane nefajčiarov –zmena 
 
 
    Písomne spracovaný návrh  do MZ predložil vedúci správneho oddelenia, JUDr. Norbert 
Gecso. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu  nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 11) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
a) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti 
aktivity 6.3 Nakladanie s nebezpečným odpadom  a aktivity 6.4 Nakladanie s biologicky 
rozložiteľným odpadom v roku 2009 
b) 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 školský rok 2009/2010 v 
Materskej škole na Daxnerovej ulici 15 
c) Vyhodnotenie plnenia uznesení  MZ za I. polrok 2010 
 
     Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta  Fiľakovo, Ing. 
Ladislav Estefán. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Poslanci k nim nemali 
žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 12) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 



 
   Návrhy a pripomienky komisií do MZ  predložil  zástupca primátora mesta, Ing. Štefan  
Esztergomi. 
 

1. Komisia výstavby 
- chodník pri Tescu 
- premiestnenie autobusovej zastávky k Tescu 
- majetkovoprávne záležitosti 
 

2. Komisia   sociálnych vecí a zdravotníctva 
- situácia na poliklinike 
 

3. Finančná komisia 
- majetkovoprávne záležitosti 
- túlavé psy 
 

4. Komisia pre mládež a šport 
- informácia  a strednej školy  zameranej na šport  v Lučenci 
- odkúpenie škvárového ihriska firmou Ardis 
 

5. Komisia MM, RR a CR 
- čistička odpadových vôd -  úspešný projekt 
- majetkovoprávne záležitosti 
 

6. Komisia kultúry 
- činnosť komisie – vyhodnotenie 
- aktuálne problémy  
 

7. KOVP 
- dopravné značenie 

 
 
 
K bodu č. 13) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
       Písomne spracovaný návrh do MZ predložil vedúci odd. správy  MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. 
 

1. Ondrejšík Ján a manželka 
Hlasovanie:  
Prítomní: 17, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
2. Ponuka pozemku vo vlastníctve firmy Adria Gold s.r.o. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

3. Vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ Farská lúka 64/A 
Hlasovanie:  
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 



 
4. Priamy predaj mestského pozemku bez verejnej súťaže 

Ide o predaj pozemku pre  SVS a.s. Banská Bystrica, Cena pozemku je 4,81 EUR/m2. 
Výnimka zo zákona je z dôvodu, že ide o verejný záujem. 
P .Agócs : SVS a.s. má úspešný projekt na čističku odpadových vôd. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 14) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a) Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií 
    Písomne spracovaný Plán zimnej údržby do MZ predložil riaditeľ VPS Ing. Vincent Erdos. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 

b) Žiadosť o povolenie  presunu finančných prostriedkov z bežného do 
kapitálového rozpočtu HMF Fi ľakovo 

     Žiadosť o  presun prostriedkov do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 18, Á: 18, N: 0, Zdr.sa: 0 

 
 

K bodu č. 15) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
 
          Predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Varga prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní : 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa:0 
 
 
K bodu č. 16) 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. Štefan Gladiš                                                                   Jozef Tankina 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 


