
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

26.februára 2015 
 

Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. E a MM 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci  odd. vnútornej správy 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva kultúry a športu 
 
Ing. Vince Erdős – riaditeľ VPS 
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 MsP za  IV. Q 2014 
5) Výsledky inventarizácie  majetku mesta a stav pohľadávok mesta 

k 31.12.2014 
6) Majetkovoprávne záležitosti 
7) Aktuálne záležitosti mesta  

a)  Ponuka  na odkúpenie akcií 
b) Oznámenie o úprave rozpočtu  na rok 2015 
c) Schválenie  dotácií z rozpočtu mesta  

8) Diskusia 
9) Schválenie návrhu uznesení 
10) Záver 

 
 
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 
Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák 



Zsuzsanna, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 

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

 
Ing. Ladislav Fehér a 
Mgr. Attila Visnyai. 

 
 

 
Do návrhovej a volebnej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Ing. 
Varga – predseda,  členovia – p. Tankina,  Ing. Mák, Ing. Belko, p. Oroszová 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 
Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák 
Zsuzsanna, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
p. Cirbus -  už som viackrát interpeloval aj v minulom volebnom období  vo veci odstránenia 
náletových drevín na Farskej lúke a nič sa v tej veci nestalo. Tiež sa občania  sťažujú na to, že 
niektoré ulice sú málo osvetlené, napr. kde sa nachádzajú garáže, zadné vchody bytových 
domov, ... 
p. primátor – odpovede aj na tieto otázky sú uvedené v odpovedi pre pána poslanca 
Kelemena. 
Pán primátor následne odpovede na  podnety pána poslanca Kelemena prečítal. Materiál je 
priložený k zápisnici. 
p. Kelemen -  ďakujem za vypracovaný materiál. 
 
 
K bodu č.4) Správa o činnosti MsP za  IV. Q 2014 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. primátor -  zamerali sme sa v tomto období  hlavne na objasnenie čiernych skládok v meste. 
Uloženie odpadu  nás stojí veľké peniaze a aj okolité obce nám na  stláčacie stredisko  
ukladajú svoj odpad. Aj v tomto  spolupracuje  MsP s OH, aj keď začiatkom roka  boli medzi 
nimi nejaké nezhody, tie už však prekonali a snažia sa vzájomne si pomáhať. 
 
 



K bodu č.5) Výsledky inventarizácie  majetku mesta a stav pohľadávok mesta  
                    k 31.12.2014 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložil vedúci oddelenia  ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. 
p. primátor – výber daní a poplatkov bol  dobre nastavený v minulom volebnom období 
a budeme v ňom pokračovať aj my. Tieto opatrenia  ovplyvňujú aj demografickú skladbu 
obyvateľstva.  
V súčasnosti nám  prebiehajú  3 investičné  projekty v celkovom objeme  cca 2,1 mil. €. Vo  
všetkých  sa  vyskytli nejaké  väčšie alebo menšie  problémy. Ide  tu hlavne o proces VO, 
ktorý je veľmi zdĺhavý. Pri projekte na zberný dvor  musíme vyniesť už konečný verdikt pri 
VO, celý projekt musíme ukončiť do  konca októbra 2015. Pri  projekte na nájomné byty sú  
problémy s vytýčením stavby a nevhodným projektovaním. Pri projekte na  rekonštrukciu  ZŠ 
s VJM Š. Koháryho II  máme tiež  problém s VO, prihlásila sa nám firma, ktorá   nemá 
najlepšiu povesť po celom Slovensku 
Mgr. Szvorák – je to obsiahla  správa, z ktorej je všetko jasné aj pre laikov. Navrhujem 
možnosť zverejnenia nielen  dlžníkov mesta, ale aj tých  ktorí svoje záväzky riadne a včas 
splácajú. 
 
 
K bodu č. 6) Majetkovoprávne záležitosti 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložil vedúci oddelenia  ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga. 
 
1. Jozef Lavička, Fiľakovo 
- žiadosť o odkúpenie  pozemku  pod  garážou za cenu 5,00€/m2. 
Ing. Miklian – ako člen finančnej komisie  som tento návrh dostal a prerokovali sme  ho na 
zasadnutí.  Podľa môjho návrhu je  jedno aká je tam  cena  treba znalecký posudok. Nie sme  
v Bratislave, ale suma  5,00€/m2 sa mi zdá  smiešna. Aj druhý materiál je podľa mňa neúplný, 
chýba mi tam   list vlastníctva. 
Ing. Varga -    robím to  už niekoľko rokov  a kataster neskúma prílohy a nežiada znalecké 
posudky. Neviem či by zvýšenie ceny   neznamenalo určité  zvýhodnenie voči tým, čo tam  už 
pozemky kupovali, za nižšiu cenu. Nesúhlasím ani s tým, aby nám žiadatelia predkladali 
svoje znalecké posudky. Jedine v tom prípade, že znalecký posudok dá vyhotoviť mesto na 
náklady žiadateľa.  Listy vlastníctva nebudem prikladať k materiálom, obsahujú osobné údaje. 
p. primátor – na  uvádzanie osobných údajov si musíme dávať pozor. 
Ing. Belko – tá garáž tam už stojí , ja súhlasím s cenou 5,00€/m2. 
Ing.  Varga – toto je  len na  nepodnikateľské účely. 
p. Eibner – nikdy sme sa nebránili tomu, aby sme upravovali ceny. Týmto krokom sme  chceli 
pomôcť len  našim občanom. Finančná komisia môže  navrhnúť zvýšenie ceny, ale neviem či 
by to bolo   šťastné riešenie. 
p. Cirbus – súhlasím s pánom Eibnerom . Táto cena  určite porastie vtedy, keď sa zvýši  
životná úroveň obyvateľstva. 
 
Hlasovanie za  predaj pozemku za cenu 5,00€/m2:  
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 



Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák 
Zsuzsanna, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslanci schválili odpredaj pozemku  za cenu 5,00€/m2. 
 
 
2. Ing. Marcel Mojzeš a Bc. Marian Mojzeš, Fiľakovo 
- zrušenie  predkupného práva k pozemku. 
Poslanci  MZ nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie za  zrušenie predkupného práva:  
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 
Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Mgr. Szvorák 
Zsuzsanna, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslanci schválili zrušenie predkupného práva. 
 
 
K bodu č. 7) Aktuálne záležitosti mesta  
 

a)  Ponuka  na odkúpenie akcií 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  

predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. primátor -  vedenie mesta aj členovia MR  súhlasia  s návrhom. Ide tu o nečakaný príjem 
pre mesto. Navrhujem tieto financie  odložiť na strategické  rozhodnutia, hlavne na 
financovanie  projektových dokumentácií, ktoré nám chýbajú. Chceli by sme  dať  vypracovať  
kompletnú PD  na  rekonštrukciu MŠ Štúrovej, adaptácie  kotolne R2 na plaváreň, na  stavené 
úpravy  na budove DÚ a aspoň na jedno   detské ihrisko v centre mesta. 
p. Eibenr – podporujem tieto plány a je pravda, že nám chýbajú projektové dokumentácie. 
p. primátor -  to, čo  nám  reálne tieto financie umožnia, ukážu až  konkrétne cenové ponuky. 
 

 
b) Oznámenie o úprave rozpočtu  na rok 2015 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. primátor – máme určitú rezervu, ktorú sa  budeme snažiť takto využiť. Skládka na inertný  
odpad sa už ťahá niekoľko rokov. Pôvodný zámer  už neplatí, ale mesto takúto skládku 
potrebuje.  
Ďalšia položka je nákup auta pre  VPS, ktoré budú využívať pracovníci  aktivačnej  činnosti 
na  odvoz  pozbieraného odpadu. 

 
 
c) Schválenie  dotácií z rozpočtu mesta  

 Informáciu  poslancom MZ predložila prednostka  MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 



Jedná sa o tri žiadosti  z rozpočtu mesta,  s ktorými sa počítalo aj  pri zostavovaní  rozpočtu na 
rok 2015. 
1. OZ Madom vo výške  1.500,00€ 
2. ZO Csemadok  vo výške 1.500,00€ 
3. OZ FTC Fiľakovo – 73.050,00€. 
p. primátor -  tieto sumy sú odsúhlasené  už v rozpočte mesta. Je ich potrebné potvrdiť  
uznesením, je  to  oveľa transparentnejšie. 
Mgr. Szvorák -  je to naozaj transparentnejšie a ďakujem aj v mene ZO Csemadok. 
p. primátor – toto nie sú  financie len na fungovanie, ale aj na  financovanie a podporu 
jednotlivých akcií a činností, ktoré tieto  združenia vyvíjajú. 
Hlasovanie za  schválenie dotácií z rozpočtu mesta:  
Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 
Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, 
Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta. 
 
K bodu č. 8) Diskusia 
 
Ing. Mák -  uvažuje  mesto  nejako riešiť parkovanie   v meste a jeho platenie? Hlavne sa mi 
jedná o parkovanie pri  domoch a parkovanie  pre seniorov. 
p. primátor -  uvažovali sme už o tom a plánujeme vypracovať komplexnejší materiál, ktorý 
by  sme Vám už radi predložili na zasadnutí MZ  v apríli. 
p. Anderko – v akej fáze je  momentálne odkanalizovanie  na ul. Mlynskej. 
p. primátor -  venujeme  sa  tomuto už  cca 1,5 mesiaca, rokujeme s vodármi  aj s okolitými 
obcami. Pôvodný projekt z roku  2005 je už zastaralý, veľa sa už odvtedy zmenilo, čistička 
nespĺňa technologické podmienky. Momentálne  nie je výzva, ale   podľa predpokladov sa 
tam veľa nezmení a keď budeme reagovať na výzvu ako mesto bez  okolitých obcí budeme 
mať  minimálnu šancu. Chystáme sa  navštíviť  Ministerstvo životného prostredia v blízkej 
budúcnosti, aby sme  mali aktuálne informácie. 
Informácie o ďalších aktuálnych  záležitostiach: 

- MŠ Štúrova – nadstavba – plánujeme 2 nové  triedy  nad hospodárskou budovou, 
celkový objem  na tento projekt v rámci SR je  100 tis. €. Podali sme žiadosť a momentálne 
čakáme na výsledok. 

- Vyzvali sme pána Mokoša na  odstránenie  jeho vecí z pozemku pri požiarnej 
zbrojnici. Po tejto výzve odstránil aj plot. 

- Vypísali sme  výzvu na  predloženie cenovej ponuky na  tlač mesačníka Fiľakovské 
zvesti – Füleki hírlap, kde sa nám podarilo znížiť cenu a od 1.4. 2015 máme nového  
dodávateľa. 

- Plánujeme sa  zapojiť do  projektov  zvyšovania zamestnanosti cez ÚPSVaR, ktoré 
budú pre mesto výhodné. 

- Máme úspešný projekt na  Komunitné centrum, ktoré bude mať dočasne sídlo v Klube. 
Máme vyhlásené výberové konanie na obsadenie  5 pracovných miest, termín na podanie 
prihlášok je do 02.03.2015 

- Zajtra bude prebiehať  výberové konanie na riaditeľa HMF. 
- Máme vyhlásené  ďalšie výberové konanie na  obsadenie 2 miest TSP. Bližšie 

informácie sú dostupné na našej webovej stránke. 



- Informácia o systéme DECOM – elektronizácii verejnej správy. Cez tento systém  by 
malo  fungovať  138 úkonov v digitálnej podobe a bude pre mestá  povinný. Ročný poplatok   
za tento systém predstavuje  cca 1,00 € na obyvateľa, t.j.  cca 10 tis €. 

- Plánujeme  vybudovanie  čiastočne krytej tržnice  niekde v okolí ZUŠ. Prebehli  
rokovania s majiteľmi  pozemkov ale  zatiaľ nie je žiadna konkrétna dohoda. 

- Uvažujeme o odkupovaní pozemkov  v okolí MsÚ a v centre mesta do  vlastníctva 
mesta. 
 
 
K bodu č. 9)  Schválenie  návrhu uznesení  
 

Predseda  návrhovej  komisie Ing. Zoltán Varga  prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér 
Ladislav, Kelemen Erik, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Mgr. Szvorák Zsuzsanna, 
Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 
 
 
 
K bodu č. 16)  Záver 
 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť 
a zasadnutie  mestského zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania ukončil. 

 
 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD. 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Ing. Ladislav Fehér                                                                      Mgr. Attila Visnyai 
  
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 


