
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

29. apríla 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) Interpelácie poslancov 
4) Správa o činnosti MsP v I. Q 2010 
5) Správa o činnosti mesta v oblasti  preneseného výkonu  štátnej správy v roku 2009 
6) Zásady  postupu pri prijímaní a vybavovaní  sťažností a petícií v podmienkach mesta  
       Fiľakovo 
7) Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie realizácie úspešných  
      projektov mesta Fiľakovo v roku 2010 
8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 



10) Správa o čerpaní  finančných prostriedkov pridelených n.o. Nezábudka z rozpočtu  
      mesta v roku 2009 
11) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na  určenie odmien pre funkcionárov mesta na rok 2010 
b) Určenie plochy n a vylepovanie volebných plagátov  na voľby  do NR SR    
      v meste Fiľakovo 
c) „Zberný dvor a zhodnocovanie biologicky  rozložiteľných odpadov – Mestské  
     kompostovisko Fiľakovo“ – úprava výšky spolufinancovania projektu 
d) Zrušenie predkupného práva k pozemku 

12) Schválenie návrhu uznesenia 
13) Záver 

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

Zsuzsanna Szvorák 
Vladimír Cirbus 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Erika Szabová, 
Ladislav Zupko, 
Agnesa Husztiová, 
Klára Farkasová, 
MUDr. Štefan Gladiš. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácia poslancov 
 
p. Agócs – od pána Gulyása sme obdržali  list, v ktorom nás upozornil na  strom vo dvore  
ŠZŠ na ul. Obrancov mieru, ktorý  je veľmi blízko el. vedenia. Boli sme sa na to pozrieť 
s Ing. Vankom a pre Ing. Erdosa dávam úlohu, smrek odkonáriť so súhlasom riaditeľa  ŠZŠ. 
Strom môže byť v prípade búrky nebezpečný. 
Ing. Tóth – križovatka na ul. Moyzesovej a Farskej lúky je vo veľmi zlom stave. Plánuje tam  
mesto opravy? 
p. Agócs – súhlasím, že tá križovatka je vo veľmi zlom stave a musíme nájsť financie na jej 
opravu. 
p. Eibner – aký je stav prác na ul. Jesenského? 
p. Agócs – závisí to od toho ako nám  poskytnú finančné prostriedky za predaj pozemku pod 
Tescom. 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP v I. Q 2010 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. 



p. Agócs – mali sme vo Fiľakove kontrolu dopravného značenia a skoro všetky dopravné 
značky treba  vymeniť. Dohodli sme sa, že ich budeme vymieňať postupne. 
Stav  štátnych ciest vo Fiľakove je veľmi zlý, navrhujem dať do uznesenia, že  riaditeľovi 
ciest pošleme písomné upozornenie na opravu štátnych ciest  vo Fiľakove. 
Musím tiež konštatovať, že podľa týždenných  správ od MsP   neevidujeme  závažné 
porušenia záverečného času. 
Čo sa týka túlavých psov, MsP ich odchytáva , ale nie sme schopní  umiestniť toľko psov. 
Ing. Tóth – na ul. Janka Kráľa sa  v noci dejú čudné veci, bolo by dobré, keby tam policajti 
častejšie chodili. 
Bc. Baláž – treba nám zavolať keď sa  niečo deje. 
p. Agócs – treba tam chodiť častejšie, aby  ľudia vedeli, že je to kontrolovaný priestor. Ja si 
myslím, že sa tam obchoduje s drogami. 
p. Kerekes – podľa mňa sú  problémy s drogami v celom meste a treba to nejako riešiť aj 
v spolupráci so štátnou políciou. 
p. Agócs -  ja som dohodnutý aj s riaditeľom polície v Lučenci, že ak budeme mať 
požiadavku tak nám poskytnú psa na hľadanie drog. 
p. Eibner – chcel by som Vás ešte  poprosiť, že ak Vám niekto zavolá nech sa zachová jeho 
anonymita. 
p. Cirbus -   sú nejaké informácie o projekte na kamerový systém? 
Bc. Baláž – zatiaľ Vám neviem povedať nič nové. 
p. Agócs – momentálne sú všetky kamery funkčné. 
 
 
K bodu č. 5) Správa o činnosti mesta v oblasti  preneseného výkonu  štátnej správy  
                     v roku 2009 
 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložila prednostka  
MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. Agócs – ja som s prácou pracovníkov, ktorí vykonávajú  prenesený výkon štátnej správy  
maximálne spokojný. Máme však málo financií. Pri financovaní školstva  na prenesených 
kompetenciách v minulom roku neboli žiadne problémy. Financovanie originálnych 
kompetencií  však zaťažuje náš rozpočet. 
 
 
K bodu č. 6) Zásady  postupu pri prijímaní a vybavovaní  sťažností a petícií  
                     v podmienkach mesta  Fiľakovo 
 
 
     Písomne spracovaný návrh zásad do MZ predložil hlavný kontrolór mesta , Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí  súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 7) Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie realizácie   
                     úspešných projektov mesta Fiľakovo v roku 2010 
 
     Písomne spracovaný návrh do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. 



p. Agócs – už sme to prerokovali aj na zasadnutí MR. Ide o to, že úver by sme prakticky 
čerpali len vo výške,  ktorá  predstavuje náš podiel spolufinancovania, ale mali by sme 
v banke rezervovanú celú výšku dotácie. 
p. Szvorák – dôležité je, aby sme využili finančné prostriedky poskytnuté  z EÚ a tento úver  
odporúčam prijať. 
p. Eibner – odporúčam tento úver prijať. 
 
 
K bodu č. 8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole činnosti a plnenia rozpočtu CVČ 
Iuvenes za I. polrok 2009 
2. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, predmetom ktorej 
bola  kontrola čerpania rozpočtu mesta na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania u 
MsP v I. polroku 2009 
 
    Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného  rokovania. Poslanci MZ k nim nemali žiadne 
pripomienky.  
 
 
K bodu č. 9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
Návrhy a pripomienky komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 
1. Komisia školstva  a kultúry 
- Hradné múzeum  a MsKS – akcie 
- Dom kultúry – Miss Fiľakovo 
- Návrh na udelenie ďakovnej plakety J.A. Komenského – Mgr. Bystriansky, návrh na    
            rozšírenie aj pre stredné školy 
 
2. KOVP 
- Dopravné značenie v parku je na stromoch 
- Stavba pred lekárňou zakrýva výhľad na hrad 
- Na ul. J. Bottu  je čierna skládky 
- Zabezpečiť  údržbu  miestnych komunikácií 
- Opraviť na Daxnerovej ulici retardér 
- Umiestniť tabuľu s nápisom kadiaľ sa dá dostať na hrad 
 
3. Komisia výstavby a ŽP 
- Pozvaný Ing. Kovács  
- Projektové dokumentácie  
- Skládka inertného odpadu 
- LIDL – stromy nie sú  vysadené ako v projekte 
- Alternatívne zdroje el. energie 
- Hospodársky  dvor na zhodnocovanie  poľnohosp. produktov – Filagro plus s.r.o. –  
            doplniť a upresniť zámer 
- Budova pred lekárňou zakrýva výhľad na hrad 



 
 
 
4. Komisia CR RR 
- Pozvaný Ing. Kovács 
- Projekty a rozvojové programy 
- Pozvaná Ing. Veliká  
- Hospodárenie Nezábudka n.o. za rok 2009 
- P. Jakab sa vzdal členstva v komisii 
 
5. Komisia pre mládež a šport 
- Ing. Dóša -  akcie  v CVČ 
- P. Szakó –  info Fiľakovský kross a 7. ročník v minifutbale 
- P. Zupko -  Pohár primátora 15.5.2010 
 
6. Priestupková komisia 
- prejednávali aktuálne priestupky 
 
 
K bodu č. 10) Správa o čerpaní  finančných prostriedkov pridelených n.o. Nezábudka  
                       z rozpočtu mesta v roku 2009 
 
    Písomne spracovanú správu do  MZ predložila riaditeľka n.o., Ing. Mária Veliká. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Ing. Esztergomi – prejednali sme to aj v Správnej rade Nezábudky n.o. a schváli sme aj 
účtovnú závierku za rok 2009 aj správu audítora 
p. Szakó – ja by som sa rád dozvedel niečo o fungovaní n.o. 
p. Agócs – myslím si, že minimálne jedenkrát polročne  by bolo dobré podávať správu pre 
MZ o činnosti n.o., ktorú by mala predkladať správna rada Nezábudky n.o. 
 
 
K bodu č. 11) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
 
a) Návrh na určenie odmien funkcionárov mesta na rok 2010 
 
Poslanci MZ tajným hlasovaním  určili odmeny funkcionárov mesta. Výsledky hlasovania sú 
uvedené v uznesení  z dnešného zasadnutia MZ.  
 
b) Určenie  plochy na  vylepovanie volebných plagátov na voľby do NR SR v meste  
     Fiľakovo 
 
Pani prednostka  prečítala  kde budú umiestnené tabule na vylepovanie   volebných plagátov. 
Miesta sú uvedené v uznesení z dnešného zasadnutia. 
 
c) „Zberný dvor  a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Mestské   
     kompostovisko Fiľakovo“ – úprava výšky spolufinancovania projektu 
 
Pani Ing.arch. Anderková   vysvetlila podrobný rozpočet projektu. 



p. Agócs – došlo tu k nárastu oproti  prvému kolu, ale vidíme  tu šancu  na doplnenie 
strojného parku VPS. 
Ing. Erdos – na každú  činnosť plánujeme jeden stroj. Naše zberové vozidlo na komunálny 
odpad už má 10 rokov. 
Pani prednostka prečítala   návrh na uznesenie  k tomuto bodu. 
 
d) Zrušenie predkupného práva k pozemku 
 
Pán primátor  oboznámil poslancov, že ide o zrušenie  predkupného práva k pozemku, ktorý 
kúpil pán Vojtech Strapko alebo uvedený pozemok mesto odkúpi späť za tú istú cenu ako bol 
predaný. 
p. Gulyás -  navrhujem zrušiť predkupné právo. 
Ing. Estefán – ja navrhujem, aby sme pozemok odkúpili späť. 
Ing. Tóth – súhlasím s pánom hlavným kontrolórom, aby sme pozemok odkúpili späť. 
Hlasovanie o návrhu – odkúpenie pozemku späť do vlastníctva mesta: 
Prítomní: 15, Á: 6, Nie: 4, Zdr.sa: 5 
Návrh neprešiel. Na pozemku sa zruší predkupné právo. 
 
 
K bodu č.12) Schválenie návrhu uznesenia  
 
      Predsedkyňa návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia  z dnešného 
zasadnutia.  Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 13) 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: 
Zsuzsanna Szvorák                                                                     Vladimír Cirbus 
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 


