
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

23. januára   2008 
 

 
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  
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 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.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: 
 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Schválenie prijatia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 

dokončenie Domova dôchodcov 
6) Poskytnutie pôžičky pre Mijas, s.r.o. Banská Bystrica 
7) Schválenie návrhu uznesenia 
8) Záver 

 
 
Poslanci program dnešného zasadnutia  MZ jednohlasne schválili. 
 
       



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

MUDr. Štefan Gladiš 
Gulyás Imrich. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Erik Kelemen, 
Róbert Eibner, 
Ladislav Szakó , 
Klára Farkasová. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Schválenie prijatia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na dokončenie  
                     Domova dôchodcov 
 
 
Pani prednostka informovala poslancov o dôvode prijatia úveru. 
Dokončenie Domova dôchodcov je teraz pre nás priorita, hľadáme zdroje, z ktorých by sme to 
mohli financovať a ako vhodné riešenie sa nám  zdalo prijatie úveru zo štátneho fondu 
rozvoja bývania. Momentálne nie sú vypísané žiadne výzvy na podávanie projektov v tejto 
oblasti a ŠFRB poskytuje úvery na výstavbu zariadení sociálnych služieb so splatnosťou na 
20 rokov a úrokom 1%. Možným prijímateľom by mohlo byť aj mesto, za úver by sme ručili 
nehnuteľnosťou v majetku mesta a ak to dnes schválite, tak do konca marca by sme mohli 
úver aj dostať. 
p. Agócs – toto sa nám javí ako najvýhodnejšia možnosť prijatia úveru. Minimálna výška 
úveru je 9.000.000,- Sk. Rokovali sme už aj v Lučenci, aj Banskej Bystrici a aj v Bratislave. 
Vytvorili sme všetky predpoklady na prijatie úveru. Prerokovali sme to už aj v správnej rade 
Nezábudky. Dúfam, že domov dôchodcov dokončíme do konca leta, ak nás teraz podporíte. 
p. Takács – pokiaľ nie je iná možnosť  získania peňazí, navrhujem tento úver schváliť. Keby 
sme to teraz nedokončili, neurobilo by to dobrý dojem. 
p. Eibner – myslím si, že keď to teraz neprijmeme môže sa zvyšovať aj naša účasť. Ja som za, 
aby sme ten úver prijali a mohli domov dôchodcov čím skôr dokončiť. 
p. Szakó – existuje nejaký výpočet návratnosti? Je tam veľmi dobrá úroková sadzba. 
p. Agócs – nerobíme to na podnikateľské účely, prevádzkuje to n.o. 
Mgr. Svoreňová – je to doplnenie sociálnej infraštruktúry, ktorá doteraz v meste chýbala. 
Nebudeme z toho profitovať. 
Ing. Estefán – mesto musí brať úver stále za najvýhodnejších podmienok. Tým, že prijmeme 
úver, tak aj domov dôchodcov lepšie sfunkčníme. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
 



K bodu č. 4) Poskytnutie pôžičky pre Mijas, s.r.o. Banská Bystrica 
 
 
Pán primátor poslancom poskytol informácie o poskytnutí pôžičky. 
V marci už plánujeme uviesť do prevádzky časť A domova dôchodcov a ministerstvo nám 
ešte zatiaľ stále neuhradilo 10 mil. Sk. Dodávateľ nedostal od septembra žiadne finančné 
prostriedky. Dostali sa do veľmi vážnej finančnej situácie, lebo kvôli tomuto nevedia ani oni 
platiť svojich dodávateľov a hrozia nám súdom.  Na základe  našej finančnej situácie im 
navrhujem poskytnúť teraz pôžičku vo výške 2 mil.Sk. 
Ministerstvo nám blokuje peniaze kvôli nezrovnalostiam na faktúrach po kontrole. 
Aj minulý rok sme sa   ocitli v podobnej situácii a vrátili nám seriózne všetko. 
p. Takács – už je zápis z toho kontrolného dňa? 
p. Agócs – majetok už máme tu. Hlavný kontrolór  kontroluje všetky záznamy z kontrolných 
dní , termín je do konca týždňa. Ja súhlasím, aby  im bol poskytnutý úver. Vybavujeme to aj 
cez predsedu BBSK, ak bude treba pôjdem aj za podpredsedom vlády. Trestajú nás za veľmi 
malú chybu. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č.5) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
     Predseda  návrhovej komisie JUDr. Norbert Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia. Poslanci zaň hlasovali nasledovne. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 6) Záver 
 
 
        Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné mimoriadne  
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                              II. overovateľ: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                  Imrich Gulyás 
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 


