
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

21. decembra 2015 
 

Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. E a MM 
Ing. Ivan Vanko – vedúci  odd. výstavby, ŽP a SR 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci  odd. vnútornej správy 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. školstva kultúry a športu 
Bc. Erika  Szabová – vedúca referátu ekonomiky 
 
Mgr. Illés Kósik Andrea  – riaditeľka MsKS 
Ing. Štefan Estergomi – konateľ  Filbyt 
 
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) Program  rozvoja mesta  
5) Aktuálne záležitosti mesta  

a)Žiadosť  o predĺženie lehoty na vrátenie pôžičky 
b) Voľba člena Komisie mestského majetku a finančnej  

6) Diskusia 
7) Schválenie návrhu uznesení 
8) Záver 

 
 
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. 
Visnyai Attila 



NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 

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

Eibner Róbert a 
Vladimír Cirbus. 

 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : JUDr. Gecso – 
predseda,  členovia – Ing. Fehér, p. Tankina, p. Oroszová, Ing. Kerekes. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. 
Visnyai Attila 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
Ing. Fehér – ako  postúpili rokovania so Syngasom od posledného MZ. Vieme už dátum kedy 
sa  stretneme? 
p. primátor -  nejaké sprostredkované rokovanie už bolo vyvolané, na ktorom mi tlmočili, že  
ľutujú doterajší prístup a že  mali byť  konštruktívnejší. Mali by sme však vyčkať kým sa  
budova skolauduje . Teraz  podľa mňa to ešte nemá zmysel. 
Ing. Kerekes -  ja  by som sa tiež držal toho ako sme sa  dohodli na poslednom MZ, aby sme  
ich navštívili až po kolaudácii. 
p. Eibner – mňa  páni, ktorí boli prítomní na minulom MZ  nepresvedčili a mám k tomu viac  
výhrad. Navrhujem tiež počkať  kolaudáciu. 
p. primátor  -  chcem  Vás informovať o tom, že dnes som dostal poštou list  od firmy 
Enerspol, ktorá je podobná firme Syngas. Plánujú vybudovať v katastri obce Buzitka 
spaľovňu odpadov. Dnes som v tejto veci vyvolal aj stretnutie so  starostom Buzitky. 
 
p. Cirbus – budova na malej železničnej stanici  je  vo veľmi zlom stave. 
p. primátor -  sme v tejto veci v kontakte s prednostom stanice p. Jancíkom, on sa nám snaží  
pomôcť, je však  veľmi zložité zistiť na  koho sa v tejto veci pri ŽSR obrátiť. Ani jednotlivé 
ich oddelenia sa  nevedia dohodnúť. 
 
p. Eibner -  blíži sa  Silvester, chcel by som poprosiť MsP o častejšie kontroly  používania  
pyrotechniky. 



p. primátor  - vieme o tomto probléme. JUDr. Gecso   rieši  nové VZN, ale do  31.12. to 
nijako nestihneme. Bude platné už len budúci rok. MsP to jednoznačne bude kontrovať, ale 
musíme rešpektovať legislatívu. 
 
 
 
K bodu č. 4) Program rozvoja mesta 
 
 

Materiál do MZ predložil Ing. Ivan Vanko, tvorí prílohu zápisnice  z dnešného rokovania. 
p. primátor -  jedná sa o dokument, ktorý budeme vedieť strategicky prispôsobovať  
k aktuálnym výzvam. 
Poslanci Program rozvoja mesta schválili nasledovne:  
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. 
Visnyai Attila 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 5) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a) Žiadosť  o predĺženie lehoty na vrátenie pôžičky 
Materiál do MZ predložil Ing. Ladislav  Estefán, tvorí prílohu zápisnice  z dnešného 

rokovania. Poslanci MZ  h vzali na vedomie. 
b) Voľba člena Komisie mestského majetku a finančnej  

Pán  Erik Kelemen  do  finančnej komisie navrhol Ing. Valériu Budaiovú. Hlasovanie  
bude súčasťou uznesenia  z dnešného MZ. 
 
 
K bodu č. 6) Diskusia 
 
           V rámci tohto bodu  nemali poslanci žiadne návrhy ani pripomienky. 
 

 
K bodu č.14) Schválenie návrhu uznesení 
 

 
Predseda  návrhovej  komisie JUDr. Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 

zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, 
Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. 
Visnyai Attila 
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: 
PhDr. Andrea Mágyelová                                                            Mgr. Attila Agócs, PhD. 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Róbert Eibner                                                                               Vladimír Cirbus  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


