
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

25. júna   2009 
 

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. 
 
 
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) Interpelácie poslancov 
4) Správa o činnosti mesta v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy  
5) Prehľad o podaných  žiadostiach o grant 
6) Správa o činnosti NTIC 
7) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2009 
8) Plán činnosti HK na II. polrok 2009 
9) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2008 
10) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
12) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Výročná správa n.o. Nezábudka 
b) Vymenovanie riaditeľov ZŠ – ZŠ Školská1, ZŠ s VJM L. 
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c) Návrh na mimoriadnu odmenu pre prednostku MsÚ 
d) Návrh na zvýšenie platu zástupcu primátora mesta 
e) Návrh VZN mesta  Fiľakovo o sociálnych službách... 

13) Schválenie návrhu uznesenia 
14) Záver 

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

Parti Zoltán 
MUDr. Štefan Gladiš. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán  Varga 
Ing. Róbert Belko , 
Zsuzsanna Szvorák, 
Fridrich Schnelczer, 
Vladimír Cirbus. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
 
MUDr. Gladiš – ako stojí Jesenského ulica? 
p. Agócs – momentálne  je to tak, že sme urobili určité kroky  z titulu hospodárskej krízy. 
Práce  by sme mali zahájiť  niekedy okolo septembra alebo októbra. V prvom rade musíme 
zabezpečiť chod mesta. 
MUDr. Gladiš – plánuje sa spojiť Jesenského ulica  s Bernolákovou? 
p. Agócs – nie neplánuje sa to. 
Mgr. Balázs -  chcel by som dostať nejaké informácie  ohľadom letnej terasy. 
p. Agócs – tá terasa je tam aj napriek tomu, že sme s jej umiestnením nesúhlasili. Predvolali 
sme ich  na utorok, uvidíme ako to budeme riešiť. 
p. Gulyás – ja by som  podporoval návrh komisie výstavby v tejto veci. 
p. Agócs -  môžeme ich vyzvať na odstránenie, ale na umiestnenie terasy sú rôzne názory. 
p. Gulyás – navrhujem, aby sme o tomto hlasovali. 
p. Agócs – konečné slovo má jednoznačne mestské zastupiteľstvo. 
p. Szakó – v každom meste sú podobné terasy a neviem prečo Vám to vadí. Podľa mňa je to 
vkusné. Treba takéto aktivity podporiť a nie potláčať.  
p. Agócs – ja som sa rozprával s pánom Véghom o tomto a ja mám takú predstavu, že by sme 
im mohli povoliť prevádzkovanie na skúšobnú dobu do  konca septembra. 
Ing. Tóth – tu ide o princíp podľa mňa. Za nepovolené postavenie im treba dať pokutu 
a poplatok za užívanie verejného priestranstva. 
Mgr. Balázs – v komisii nebolo jednoznačné  odmietnutie, komisia len mala podmienku, aby 
to vyzeralo dobre. Ja by som sa tiež priklonil k pokute. 
Ing. Esztergomi – so spôsobom riešenia určite nesúhlasím. Súhlasím však s tým, aby tam 
terasa bola umiestnená. Takéto terasy sú bežné v každom meste. Komisia dosť často neguje 



takéto aktivity. 
p. Parti – súhlasím s pánom zástupcom 
Hlasovanie za umiestnenie terasy, udelenie pokuty a stanovenie poplatku a užívanie VP: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci súhlasia  s navrhnutou alternatívou. 
Ing. Tóth – nedalo by sa prehodnotiť používanie autobusu VPS aj pre OZ, tak ako ho 
využívajú futbalisti. 
p. Agócs – neviem ako by sme potom financovali VPS. 
Ing. Estefán -   VPS financuje šport ako vnútropodnikové náklady. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti mesta v oblasti  preneseného výkonu štátnej správy  
 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5) Prehľad o podaných  žiadostiach o grant 
 
 
      Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložila  Ing.arch. Erika Anderková, vedúca 
odd. PP, ÚP a RR. 
p. Agócs -  máme rozpracovaných niekoľko projektov. Niektoré cez externé organizácie, iné 
sme vypracovali my. Neviem ešte  ako dopadneme, ale  robíme všetko pre to, aby sme boli 
úspešní. 
p. Parti – nie sú možnosti na podávanie projektov na vytváranie nových pracovných miest 
alebo na zabezpečenie mesta kamerovým systémom? 
p. Agócs – pri výzvach  sú presne určené  podmienky, ktoré my musíme plne akceptovať. 
Mestá nemajú možnosti vytvárať pracovné  príležitosti a nie je to ani našou povinnosťou. 
Ing. Esztergomi  -  na vytváranie pracovných príležitostí sú iné výzvy, ktoré sa týkajú 
podnikateľov. 
p. Agócs – na podobnú tému  sme rokovali aj včera a pre podnikateľov  budú  uvoľnené 
prostriedky. Treba, aby sa robili projekty, ale aj podnikatelia musia byť aktívni. 
Ing. Belko  - budovanie priemyselných parkov už neexistuje? 
Ing.arch. Anderková -  máme ponuky na lokality kde by sa dali takéto priemyselné parky 
vybudovať, ale drvivá väčšina z nich je v súkromnom vlastníctve. 
Ing. Tóth – pani vedúcu oddelenia pozývame na zasadnutia komisie a plánujem ju pravidelne 
pozývať aj na  ďalšie, aby sme vedeli čo sa dej v oblasti cestovného ruchu v meste. 
 
 
K bodu č. 6) Správa o činnosti NTIC  
 
 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. PP, ÚP a RR, Ing.arch. Erika 
Anderková. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. V úvode  bola poslancom  
premietnutá prezentácia o NTIC. 
p. Agócs – ja si myslím, že cestovný ruch  bez informačného centra v súčasnej dobe už 
nemôže fungovať. Kancelária je na veľmi dobrej úrovni a takéto aktivity treba podporovať. 



p. Szvorák – prezentácia  bola  veľmi dobrá. Na VÚC máme veľmi dobré meno ako mesto. 
p. Gulyás – som veľmi spokojný s činnosťou NTIC. 
p. Agócs – vieme presne čo chceme a ako by sem to chceli dosiahnuť. Na základe  takéhoto 
postupu vieme rozvíjať  naše mesto. 
p. Eibner  -  ja by som sa chcel poďakovať pracovníkom NTIC za ochotu  akou pristupujú 
k svojej práci. 
p. Agócs – nebola to jednoduchá  záležitosť dať do chodu celé NTIC a je to  zásluha  pani 
Ing.arch. Anderkovej. 
 
 
K bodu č. 7) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2009 
 
 
    Písomne spracované plány do MZ  predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nim nemali  žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Plán činnosti HK na II. polrok 2009 
 
     
      Písomne spracovaný plán činnosti  do MZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k plánom nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 9) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2008 
 
   
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil hlavný kontrolór mesta Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ nemali k správe žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 10) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
 

1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu VPS na 
športové prevádzkové služby v roku  2008 

2. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkov 
rozpočtu MsKS na bežné výdavky za  energiu, vodu a komunikácie za rok 2008 

3. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia plánu mesta na 
zavedenie eura – časť za rok 2009 

4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej previerke možnosti vytvorenia 
nechráneného prechodu pre chodcov od ulice  Jána Bottu na ulicu Tehelnú. 

5. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej  
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej previerke možnosti uplatnenia úľav  

z miestnych  daní a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre občanov 



7. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na náprav 
nedostatkov zistených kontrolou ... – HMF 

8. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na náprav 
nedostatkov zistených kontrolou ... –MsKS 

 
      Písomne spracované správy do MZ  predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Mgr. Balázs – sú ešte nejaké pozemky, ktoré vlastní mesto a využívajú ich železnice? 
Ing. Estefán -  myslím, že to by vedel lepšie povedať Ing. Varga. Tu je iný problém, a to 
stanovisko mesta z obdobia keď sa železnica stavala. 
p. Agócs – nadúrovňový prechod je veľmi drahý. Stálo by nás to asi 500 tis. eur. 
 
 
K bodu č. 11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
   Návrhy a pripomienky komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 
 

1. Finančná komisia 
- prejednávali  prehľad žiadostí o grant, Správu o činnosti NTIC a plány práce orgánov 

mesta 
 

2. Komisia pre mládež a šport 
- prejednávali organizované akcie – Pohár primátora a Coca-cola cup 
 

3. Komisia MM,  cest. ruchu a RP 
- prejednávali činnosť NTIC 
- tabuľu Hrad Šomoška  pred Fiľakovom vymeniť 
- Svetový deň cestovného ruchu 
 

4. Komisia výstavby 
- prechod Tehelná – Bottova 
- odporúčajú  opraviť  detské ihriská a vymeniť piesok na  pieskoviskách 
- umiestniť v meste smetné koše 
- opraviť obrubník parkoviska  pred poštou 
- informovať občanov o separovanom zbere 
- doplniť výsadbu drevín pri Lidli 
- letná terasa na Trhovej ulici 
 

5. KOVP 
- prechod Tehelná – Bottova  
- prejednávali aktuálne projekty a zámery 

 
6. Komisia kultúry a školstva 

- CVČ nech informuje o letných aktivitách 
- do Svetového dňa cestovného ruchu zapojiť všetky ZŠ 
- prijatie najlepších žiakov 
 

7. Komisia soc. vecí a zdravotníctva 



- prejednávali situáciu v zdravotníctve v meste 
- vyúčtovanie za byty od Filbytu s.r.o. 

      -    MsP – kontrola školopovinných detí v meste počas 
 
 
K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Výročná správa n.o. Nezábudka 
     Písomne spracovanú správu  do MZ predložila riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária 
Veliká. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – ja som navštívil domov dôchodcov v piatok a zistil som, že ste ešte neobdržali 
dotáciu, skontaktoval som sa s pánom predsedom BBSK a sľúbil mi, že do konca jún aby 
mala byť poslaná. Som tiež rád, že sa nám podarilo domov dôchodcov dokončiť. 
 

b) Vymenovanie riaditeľov ZŠ – ZŠ Školská1, ZŠ s VJM L. 
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    Na zasadnutí MZ boli vymenovaný riaditeľ ZŠ Školská 1– Mgr. Ľubomír Lempochner 
a ZŠ s VJM L. Mocsáryho Farská lúka 64/B – Mgr. Šimko Štefan. 
 

c) Návrh na mimoriadnu odmenu pre prednostku MsÚ 
      Pán primátor navrhol  udelenie   mimoriadnej odmeny pre prednostku MsÚ, Mgr. 
Ľudmilu Svoreňovú za vedenie agendy SpOcÚ vo výške  300 eur. 
Hlasovanie:  
P: 14, Á: 13, N: 0, Zdr.sa: 1 
 

d) Návrh na zvýšenie platu zástupcu primátora mesta 
     Pán primátor navrhol   zástupcovi primátora mesta zvýšenie zo 70% základného platu 
primátora na 80 %.  
Hlasovanie: 
P: 14, Á: 8, N: 1, Zdr.sa: 5 
 

e) Návrh VZN mesta  Fiľakovo o sociálnych službách... 
 
    Návrh VZN písomne spracoval  vedúci správneho oddelenia JUDr. Norbert Gecso, do MZ  
ho predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného 
zasadnutia. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á: 12, N: 0, Zdr.sa: 3 
 
 
K bodu č. 13) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
      Predseda návrhovej komisie Ing.Zoltán Varga  prečítal návrh  uznesenia z dnešného  
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci hlasovali  za uznesenie nasledovne: 
P: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
 



K bodu č. 14) 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: 
Parti Zoltán                                                                                  MUDr. Štefan Gladiš  
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 


