
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 20. januára 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 schválený nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
2a) Voľba volebnej komisie 
3) Interpelácie poslancov 
4) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2011 
5) Návrh na zloženie komisií MZ 
6) Informácia o príprave návrhu rozpočtu mesta na roky 2011-2013 
7) Návrh na delegovanie  zástupcov mesta do školských rád 
8) Predloženie návrhov na obsadenie ďalších  mestom zriadených orgánov ( správna 

rada n.o., dozorná rada s.r.o., komisia na vyhodnotenie cenových ponúk, likvidačná 
komisia) 

9) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
10) Aktuálne záležitosti mesta 

a) VZN o sociálnych službách -zmena 
b) Rôzne 

11) Schválenie návrhu uznesenia 
12) Záver 
 
 



p. Szakó predložil návrh, aby bod „Interpelácie poslancov“ bol  zaradený ako bod č. 10. 
Hlasovanie za návrh: 
Prítomní: 15, Á: 15, N:0, Zdr.sa: 0 
Predložený návrh bol zo strany poslancov  MZ schválený. 

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

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

Zsuzsanna Szvorák a 
Erik Kelemen. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci :JUDr. Gecso – 
predseda, členovia – Mgr. Visnyai, Ing. Esztergomi, Ing. Belko, Bc. Mojzeš. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 15, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 3 
 
Do volebnej komisie   boli  navrhnutí nasledovní poslanci MZ: p. Szakó – predseda,  členovia 
– p. Agócs, p. Eibner, p. Tankina, Ing. Kerekes. 
Poslanci hlasovaním  členov volebnej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 15, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 3 

 
 
 

K bodu č. 3) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2011 
 
 
      Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Ing. Fehér navrhol doplniť program  zasadnutia MR a MZ vo februári o predloženie zmluvy 
so strany  Tectum n.o. na Rozvojové centrum mesta Fiľakovo. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N:0, Zdr.sa: 0 
Návrh Ing. Fehéra bol poslancami MZ schválený. 
 
K bodu č. 4) Návrh na zloženie komisií MZ 
 
 
     Návrh na zloženie komisií MZ predložil poslancom Ing. Róbert Belko, zástupca primátora 
mesta. Poslanci o ňom hlasovali. Počas hlasovania a sčítavania hlasov bola vyhlásená 
prestávka. 
Pán Szakó predseda volebnej komisie prečítal  správu volebnej komisie  s nasledovnými 
výsledkami: 

1. komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania: Mgr. Csaba Balázs, 
Ing.arch. Attila Berta, Ing. László Kerekes, Jozef Pál 

2. komisia podnikateľská, RP a CR: Zoltán Anderko,  Juraj Jelínek, Ľubomír Krpeľan, 
Ing. Eva Szokeová 



3. komisia finančná a mestského majetku: Csilla Gallová, Ondrej Mács, Margita 
Sáfrányová, PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

4. komisia školstva, športu a mládeže : Miroslav Gallo, Bc. Ondrej Mojzeš, Mgr. Róbert 
Laboda, Ladislav Zupko 

5. komisia ochrany verejného poriadku a dopravy: Bc. Gabriel Benčík, Tibor Czupper, 
Mikuláš Murín, Zoltán Tóth,  

6. komisia kultúry:  Mgr. Attila Agócs, Mgr. Gabriela Farkasová, Mgr. František Mráz, 
Bc. Eva Véghová 

7. komisia  zdravotníctva a sociálnych vecí: Ing. Csaba Baláž, Klára Farkašová, MUDr. 
Štefan Gladiš, Mgr. Monika Szacsková. 

 
 
K bodu č. 5) Informácia o príprave návrhu rozpočtu mesta na roky 2011-2013 
 
 
      Pani  prednostka, Mgr. Ľudmila Svoreňová informovala poslancov mesta 
o harmonograme prípravy rozpočtu mesta na roky 2011-2013. 
Poslanci MZ vzali informáciu na vedomie. 
 
 
K bodu č. 6) Návrh na delegovanie  zástupcov mesta do školských rád 
 
      Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil odborný pracovník školského úradu -  PhDr. Peter Fehér. 
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. 
p. Agócs navrhol, aby každý poslanec obdržal práva a povinnosti členov školskej rady. 
 
 
K bodu č. 7) Predloženie návrhov na obsadenie ďalších  mestom zriadených orgánov (  
                     správna rada n.o., dozorná rada s.r.o., komisia na vyhodnotenie cenových  
                     ponúk, likvidačná komisia) 
 
 
Návrh na členov správnej rady n.o. Nezábudka: Ing. Belko – predseda, p. Agócs, p. Eibner, p. 
Szakó, p. Cirbus. 
Poslanci MZ hlasovaním schválili  správnu radu n.o. nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 2 
 
Návrh členov dozornej rady Filbyt s.r.o.: Ing. Belko – predseda, Bc. Szabová, p. Szakó, Ing. 
Esztergomi, p. Agócs 
Poslanci MZ hlasovaním schválili  dozornú radu s.r.o. nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 3 
 
Návrh  členov likvidačnej komisie:  p. Anderko – predseda, p.Gyetvaiová, Ing. Balážová 
Poslanci MZ hlasovaním schválili  likvidačnú komisiu nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 1 
 
 
Návrh členov komisie  na vyhodnotenie cenových ponúk: Ing. Belko- predseda, Ing. Fehér, p. 
Tankina, p. Eibner, Ing. Varga 



Poslanci MZ hlasovaním schválili  komisiu  na vyhodnotenie cenových ponúk nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 1 
 
 
 
K bodu č. 8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 
2. Správa hlavného kontrolóra o podaných a vybavených  petíciách a sťažnostiach za 
rok 2010 
3. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 
4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti 
aktivity 10.2 Knižnica v roku 2009 
5. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, predmetom ktorej 
bola  kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.2 Knižnica v roku 2009 
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF v oblasti 
aktivity 10.4 Starostlivosť o hnuteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta, 
časť príjmy zo základnej činnosti v roku 2009 
7. Správa hlavného kontrolóra z vykonaného preverenia podnetu voči VPS 
 
 
  Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 
hlavný kontrolór mesta Fiľakovo- Ing. Ladislav Estefán. 
Poslanci nemali k predloženým správam žiadne pripomienky a vzali ich na vedomie. 
 
 
K bodu č. 9) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a) VZN mesta Fiľakovo o sociálnych službách zmena. 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložila 
riaditeľka n.o. Nezábudka -  Ing. Mária Veliká 
Poslanci za predložený návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 15, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 

b) Rôzne 
 
- Pán primátor informoval poslancov MZ o situácii, ktorá vznikla na Poliklinike. Žiaľ 

situácia je taká, že Mesto nemá s kým rokovať o vzniknutom probléme, lebo kto by 
firmu zastupoval je správca polikliniky, ale od januára dostal aj on výpoveď. Najväčší 
problém je  umiestnenie rontgenu. Je tu možnosť umiestnenia na starej poliklinike.  
Rokoval som už aj s nemocnicou v Lučenci, ale prvý krok musí byť rokovanie so 
zdravotnými poisťovňami a prideľovaní obvodov lekárom.  Dosiahnuť výsledok je 
zložité, ale rieši sa to. 

- Pán primátor informoval poslancov MZ o podpísaní zmluvy s lokálnou televíziou, 
ktorá je dostupná už aj na internetovej stránke mesta 



- Pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že v budúcom roku sa budú zvyšovať 
dane a poplatky, lebo v priebehu roka sa to nedá. Mesto má vysoké nedoplatky na 
daniach a dotuje odvoz  KO  s veľmi vysokým percentom. 

- Pán primátor  oboznámil poslancov so zefektívnením činnosti  MsÚ. Zrušili sa 
nestránkové dni a nie je jednotná obednajšia prestávka. 

 
 
K bodu č.10) Interpelácie poslancov 
 
Ing. Kerekes -  prosím náčelníka MsP, aby sa vyjadril k otvorenému listu p. Bodora. 
Bc. Baláž – p. Bodor na nás podal trestné oznámenie za neoprávnené nasnímanie kamerou. 
On sa cíti byť poškodený. 
p. primátor – došli sme k záveru, že určité pochybenia tam boli na obidvoch stranách. Ja sa 
s pánom Bodorom stretnem a vysvetlíme si to. Budem od MsP vyžadovať, aby konala 
v medziach zákona. 
Ing. Estefán – ja si myslím, že kamerový systém by mohol byť  prístupný aj na  webe, tak ako 
to majú aj iné mestá na Slovensku. 
 
p. Szakó – navrhujem , aby sme si urobili aj výjazdové MZ na hlavné ulice v meste. 
Navrhujem mesto rozdeliť na 4 časti, ktoré by  skupiny poslancov prešli a zapísali by 
nedostatky, ktoré zistia. Ide o ulice Biskupická, Hlavná, Železničná a Farská lúka. 
p. primátor – vítam myšlienku výjazdového MZ, ale kvôli počasiu je to teraz 
neuskutočniteľné.  
Chcel by som však  požiadať aj o to, aby ste všetkých, ktorí nás ohovárajú z tohto dôvodu či 
už na webe alebo inde, usmernili, lebo nie  všetko sú mestské pozemky kde sú smeti. A vy 
ako poslanci MZ, by ste to mali vedieť najlepšie a hájiť  záujmy mesta, ktorého  členom MZ 
ste. 
 
p. Szakó – chcel by som dostať nejakú oficiálnu  informáciu o stave športu  vo Fiľakove. Aké 
zmeny sa pripravujú? 
p. primátor – už sme o tom niekoľkokrát rokovali. Začiatkom budúceho týždňa  by som mal 
obdržať rekapituláciu za minulý rok.  Tiež budúci týždeň by mala zasadať členská schôdza, 
kde si zvolia vedenie klubu. 
 
p. Szakó – kedy sa bude pokračovať v prácach na moste na Biskupickej ulici? 
p. primátor – komunikácia tam patrí VÚC a chodník nám. Musím  tam rokovať v tejto veci 
s riaditeľom RSC. 
Ing. Kovács – konečné úpravy chodníka máme urobiť my s pomocou VPS. Ide o osadenie 
panelov a zábradlí. 
p. Agócs – tam je problém v celej šírke mosta a nielen chodníka. Treba urgovať riaditeľa 
RSC, my sme im to ešte  koncom minulého roka oznámili a poslali aj s fotodokumentáciou. 
Nechcú  s tým však nič robiť, pravdepodobne z finančných dôvodov. 
 
p. Szakó – Fiľakovské zvesti sa nedajú rozšíriť na viac strán a aby sa roznášali do každej 
domácnosti v meste? Sponzorsky by som rád pomohol pri ich grafickej úprave. 
p. primátor  - rokovali sme  s tlačiarňou v Lučenci a budú nám ich tlačiť oveľa lacnejšie ako 
doteraz. Do  novín budú povinne prispievať vedúci funkcionári, aby boli občania 
informovaní. Podľa môjho názoru je zbytočné ich roznášať do každého domu, lebo sú 
dostupné v novinových stánkoch. 
 



Ing. Kerekes – od 1. januára platí zákon, že  na webe sa povinne zverejňujú zmluvy, faktúry 
a objednávky. Dá sa to vyriešiť ,aby to bolo prehľadné? Napr. zmluvy očíslovať dať ich do 
tabuľky so základnými údajmi, aby sa medzi nimi ľahšie hľadalo. 
p. primátor- zatiaľ ani presne neviem čo máme zverejňovať. 
p. prednostka – vieme, že toto všetko musíme zverejňovať. Čakáme na nejaký vykonávací 
predpis. Chceme spracovať nejaký metodický pokyn k zverejňovaniu. Vítam tieto vaše 
pripomienky, bolo by dobré keby ste ich predložili aj v písomnej forme.  
 
Ing. Kerekes – nedali by sa na stránke mesta zverejniť  dlžníci mesta? 
p. primátor – máme  veľký počet neplatičov, daňové nedoplatky máme aj 10 rokov dozadu. 
Pripravujeme vymáhanie týchto nedoplatkov cez exekútora. Hrozba exekúcie je väčšia ako 
len poslaná výzva. Budem postupovať rázne a tvrdo. 
 
Ing. Belko -  pozeral som  aj ja viac internetových stránok miest ako zverejňujú zmluvy, 
faktúry a objednávky. Všimol som si, že aj poslanci MZ a členovia komisií majú na stránkach 
uvedené kontaktné údaje. Vy by ste s týmto súhlasili? 
Ing. Kerekes – určite áno, ale len so zverejnením emailovej adresy nie telefónneho čísla. 
Ing. Fehér -  cez filakovo.sk sa dá zriadiť každému samostatný  email. 
 
Ing. Estefán – chcel by som navrhnúť, aby ste hlasovali o tom či interpelácie  presunieme  ako 
posledný bod alebo ostanú na začiatku programu, lebo ak sa presunú na koniec musíme 
zmeniť Štatút mesta. 
Pán primátor dal o návrhu  hlasovať: 
Prítomní: 15, Á:14, N:1, Zdr.sa: 0 
Bod „Interpelácie poslancov“ ostáva v programe na začiatku rokovania MZ. 
 
 
K bodu č. 11) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
          Predseda návrhovej komisie JUDr. Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci za  návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Á:15, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ schválili hlasovaním návrh uznesenia. 
 
 
K bodu č. 12 ) Záver 
 
      Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť a zasadnutie  
mestského zastupiteľstva ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania. 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Mgr. Zsuzsanna Szvorák                                                             Erik Kelemen 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 


