
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

26. februára   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 
 
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) Návrh na úpravu cenníka HMF 
5) Správa o činnosti MsP za IV. Q 2008 
6) Správa hlavného kontrolóra  o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za 

rok 2008 
7) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008 
8) Správa o kontrole plnenia plánu mesta  na zavedenie eura 
9) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.122008 a stav pohľadávok mesta        

k 31.12.2008 
10) Správa o činnosti komisií MZ v roku 2008 
11) Prejednanie správy NKÚ o vykonanej kontrole  
12) Návrh VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných priestranstiev  
13) Návrh VZN mesta  o organizovaní verejných telovýchovných, športových 

a turistických podujatí 



14) Návrh na schválenie zmien vo VZN mesta a ostatných záv. predpisov mesta 
v súvislosti so zavedením meny euro 

15) Majetkovoprávne záležitosti 
16) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
b) Návrh na zmeny VZN mesta o výške  príspevkov na čiastkovú 

úhradu nákladov v šk. a školských zariadeniach 
c) Kooptovanie poslanca za člena MR  
d) Prejednanie trojstrannej dohody s TV13 a TV Locall 
e) Rôzne 

17) Schválenie návrhu uznesenia 
18) Záver 

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

MUDr. Štefan Gladiš 
Ladislav Szakó. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Erika Szabová, 
Klára Farkasová, 
Ing. Róbert Belko, 
Zsuzsanna Szvorák, 
Ladislav Zupko. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
 
 
Mgr. Balázs -  chcem sa spýtať či je možné dostať nejakú informáciu o zničených drevinách 
na Podhradskej ulici. Nebolo by to dobré keby to ostalo bez odozvy. 
p. Agócs – máme informácie, sám som zisťoval páchateľov. Boli to štyria mladí občania, 
vypátrali sme ich pomocou kamery. Máme zase jeden prípad, ale tam je len jeden páchateľ.  
Objednáme už asi  väčšie stromčeky a tie zasadíme, lebo nemá význam robiť pokusy s tým, 
že budeme vysádzať malé stromčeky. A to, aby sme dávali pokuty donekonečna to tiež nemá 
význam. 
Bc. Baláž – je tam škoda  okolo 432 € a pri druhom asi 133 € . Dali sme im najvyššie možné 
pokuty. V objasnení páchateľov nám veľmi pomohli kamery. 
 
  
K bodu č. 4) Návrh na úpravu cenníka HMF 
 
 
     Písomne spracovaný cenník do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvorí 



súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. 
Ing. Tóth – súhlasím s návrhom, ale chcem sa opýtať čo je to komerčné usporiadanie  
vyučovacích hodín. 
Mgr. Agócs – ide o prenájom hradného dvora na iné účely. Ide o vyučovacie hodiny, ktoré nie 
sú organizované nami, niekto nám nasledujúcu  službu ponúka. 
 
 
K bodu č. 5) Správa o činnosti MsP  za IV. Q 2008 
 
 
    Písomnú správu do MZ predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania. 
Náčelník MsP informoval poslancov MZ o tom, že od 1.2.2009 platí nový cestný zákon 
a mestskí policajti majú väčšie právomoci. Zatiaľ to riešime pohovorom a od 1.3.2009 už 
budeme dávať sankcie. 
p. Gulyás – správa je v poriadku, som s ňou spokojný. 
p. Eibner – som rád, že sa budú pokuty zvyšovať. Keď sa dokážu spiť , nech vedia zaplatiť aj 
pokutu. Dopravné značky sú všade v meste povyvaľované. Keď chodí hliadka nech to 
zapisuje. 
p. Farkasová – chcela by som sa poďakovať pánovi náčelníkovi za to, že nás navštívil v klube 
dôchodcov  a objasnil nám niektoré veci. 
 
 
K bodu č. 6) Správa hlavného kontrolóra  o podaných a vybavených petíciách          
                     a sťažnostiach za rok 2008 
 
 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložil hlavný 
kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
K správe nemali poslanci MZ žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 7) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán.  
Poslanci  MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Správa o kontrole plnenia plánu mesta  na zavedenie eura 
 
 
         Písomne spracovanú správu do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán.  
Poslanci  MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
 
 



K bodu  č. 9) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.122008 a stav pohľadávok  
                       mesta   k 31.12.2008 
 
 
      Písomne spracovanú správu  do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – ak sledujete výsledky  inventarizácie , tak  sa nám podarilo majetok mesta skoro o 
2 mil. €. 
Poslanci MZ  nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 10)  Správa o činnosti komisií MZ v roku 2008, Návrh na  zmenu Rokovacieho  
                        poriadku komisií MZ, Doplnenie komisie školstva a kultúry 
 
 
    Správy písomne spracoval Ing. Štefan Esztergomi, zástupca primátora mesta. Do MZ ju 
predložil JUDr. Gecso Norbert, vedúci správneho oddelenia MsÚ. Správy tvoria súčasť 
zápisnice.  
p. Agócs -  komisie väčšinou odovzdávajú zápisnice len pred vyúčtovaním. Dal som preto 
pánovi zástupcovi za úlohu, aby usmernil ich činnosť a nerobili zasadnutia všelijako. Navrhol 
som, aby zástupca a primátor mali voľný vstup na zasadnutia komisie, aby bola kontrola 
prísnejšia.  
Poslanci MZ nemali k správam žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 11) Prejednanie správy NKÚ o vykonanej kontrole  
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – začiatkom septembra  minulého roku  nás navštívili z NKÚ a oboznámili nás 
s tým, že sa bude uvedená kontrola realizovať.  Naše mesto kontrolovali len formou 
dotazníka. Dňa 6.2 2009 sem obdržali list aj s kompletným materiálom z týchto kontrol 
a teraz Vám ho predkladáme. 
Poslanci MZ k správe nediskutovali. 
 
 
K bodu č. 12) Návrh VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných priestranstiev  
 
 
 Písomne spracovaný návrh VZN mesta  do MZ predložil vedúci správneho oddelenia, 
JUDr. Norbert Gecso. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
 
 



K bodu č. 13)  Návrh VZN mesta  o organizovaní verejných telovýchovných, športových  
                        a turistických podujatí 
 
 
     Písomne spracovaný  návrh VZN mesta  do MZ predložil vedúci správneho oddelenia , 
JUDr. Norbert Gecso. Tvorí súčasť  zápisnice z dnešného rokovania.  
p. Agócs – na jednej strane nám toto VZN pomôže  a na strane druhej  je tu väčšia 
zodpovednosť. Podľa zákona nie je jednoznačné kedy sa môže podávať alkohol a kedy nie, 
musíme osobitne posúdiť každé podujatie. 
p. Gulyás – môžeme sa  spoľahnúť na to, že MsP bude dohliadať  na dodržiavanie VZN. Len 
som si nie istý o aké  štátne symboly sa jedná. 
MUDr. Gladiš -  zákon je vydaný vždy k aktuálnej téme a ak aktuálnemu stavu. 
p.Agócs – my s používaním štátnych symbolov predpokladám problémy tu vo Fiľakove 
nebudeme mať, to bude skôr problém na medzinárodných  zápasoch. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 14, N: 1, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 14) Návrh na schválenie zmien vo VZN mesta a ostatných záv. predpisov  
                       mesta v súvislosti so zavedením meny euro 
 
 
      Písomne spracovaný návrh do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ k nemu nediskutovali. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 15) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
      K prejednaniu tohto bodu   bol pozvaný zástupca firmy Ardis, Mgr. Vrban. Oboznámil 
poslancov MZ o tom, že  majú podpísanú zmluvu s Tescom, ale výstavba nepôjde tak rýchlo 
sako sa pôvodne plánovalo. 
p. Agócs – naša doterajšia spolupráca bola korektná a už aj na MR nás informoval, že plánujú 
pokračovať v aktivitách, ale asi s 3mesačným oneskorením. Ja navrhujem, aby sme zatiaľ 
postupovali podľa uzavretej zmluvy a predĺžili ju až po tom ako bude predložené územné 
rozhodnutie. Túto vec by sme nemali vypustiť z rúk, lebo v tescu by sa predávalo viac druhov 
tovaru a bola by zabezpečená konkurencia. Môžeme si sadnúť ešte   aj na rokovanie o cene. Ja 
si však myslím, že by sme mali ostať pri tejto cene. Pán Vrban má snahu  na celé toto 
nevyužité územie vybudovať  nákupné stredisko.  Dodatok by sme podpísali až po schválení  
v MZ koncom augusta alebo začiatkom septembra. 
p. Gulyás- súhlasím s návrhom. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 16) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
     Návrh zmeny rozpočtu spracovala prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Do MZ ho 
predložila vedúca oddelenia financií, Bc. Erika Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného 
rokovania. 
p. Agócs – nechcel som zaťažovať rozpočet MsKS  a kvôli tomuto dôvodu sme predložili túto 
zmenu. 
 
 

b) Návrh na zmeny VZN mesta o výške  príspevkov na 
čiastkovú úhradu nákladov v šk. a školských zariadeniach 

    Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 

c) Kooptovanie poslanca za člena MR  
      ĽS – HZDS  namiesto MUDr. Lukáča za člena MR navrhla  pána poslanca Erika 
Kelemena. Návrh do MZ predložil JUDr. Norbert Gecso. Poslanci MZ ho vzali na vedomie. 
 

d) Prejednanie trojstrannej dohody s TV13 a TV Locall 
      K prerokovanie tohto bodu bol pozvaný aj p. Elek, ktorý  oboznámil poslancov  
o fungovaním TV13. 
p. Agócs- prerokovali sme to aj MR a názor členov MR nebol jednoznačný  preto sme to dali 
na prerokovanie aj v MZ. Ja by som sa len rád opýtal prečo musíme my kupovať technické 
zariadenia, keď budeme platiť mesačný poplatok? 
p. Elek -  jedná sa tu o software, ktorý si musí každé mesto zakúpiť osobitne  na vysielanie 
a ten je drahý. 
p. Agócs – dáme žiadosť na VÚC a dúfam, že sa nám podarí získať financie na zakúpenie 
softwaru od nich. 
Ing. Illés – Ja by som tiež doporučil obrátiť sa na VÚC, lebo licencie sú drahé a možno keby 
VÚC kupoval pre všetkých tak by to vyšlo lacnejšie. 
p. Elek – to môžem zistiť, že či sa dá nejaká zľava ak sa bude kupovať licencia hromadne. 
p. Agócs – budeme hľadať všetky možnosti na to, aby sa  nám to podarilo. 
p. Szvorák – podľa mňa je to dobré, že sa oživuje TV Locall a navrhujem aby žiadosť na 
financovanie  softwaru na VÚC napísali oni a nie mesto. 
p . Agócs – súhlasím s návrhom pani Szvorák a navrhujem vložiť do uznesenia toto 
stanovisko MZ: MZ súhlasí s podpísaním dohody o zabezpečení vysielania TV13  a TV 
Locall v meste Fiľakovo za podmienok, že techniku  (server a počítač)  bude  možné zakúpiť 
z iných prostriedkov. 
 

e) Rôzne 
- pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že  mesto začalo rokovať s Filagrom  

o zriadení kotolne na alternatívny zdroj vykurovania – slamu.  Boli sme pozrieť 
podobnú kotolňu v Hnúšti na štiepku a chceme navštíviť aj Želiezovce, aby sme videli 
ako to funguje  a potom sa  vrátime späť k prerokovaniu tejto záležitosti. 

- pán primátor ďalej informoval, že Nezábudka n.o. má novú správnu radu a prijali aj 
nová štatút. 



K bodu č. 17) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predsedkyňa návrhovej komisie, Bc. Erika  Szabová prečítala  návrh uznesenia 
z dnešného zastupiteľstva  poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
P: 16, Á: 15, N:0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 18)  Záver 
 
 
      Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie MZ. 
 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                  Ladislav Szakó 
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 


