
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

29. septembra 2016 
 

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 
Ing.arch. Anderková Erika – vedúca referátu SR 
 
Ing. Vince  Erdős – riaditeľ VPS 
Mgr. Illés Kósik Andrea  – riaditeľka MsKS 
Ing. Štefan Estergomi – konateľ  Filbyt 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.o. 
i 
 
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) Vyhodnotenie  námetov  podaných komisiami 
5) Návrh na  úpravu  rozpočtu mesta 
6) Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta a 

rozpočtu PO a RO mesta k 30.06.2015, Stanovisko hlavného 
kontrolóra k plneniu rozpočtu mesta  

7) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za obdobie II. štvrťroka 2016   
8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
9) Aktuálne záležitosti mesta  

a) Návrh  na  doplnenie  uznesenia  č. 65/2015  
10) Diskusia  
11) Schválenie návrhu uznesení 
12) Záver 

 



 
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner Róbert, 
Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László,  Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, 
Szakó Ladislav, 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: 
 
 

Ing. Róbert Belko a 
Margita  Orozová. 

 
 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : JUDr. Gecso – 
predseda,  členovia – p. Czupper, p. Cirbus, PaedDr. Takina Tóth, Mgr. Visnyai. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner Róbert, 
Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László,  Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, 
Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai Attila 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
p. Cirbus – posledné dva týždne  je v parku veľa smetí – papier, plechovky, fľaše. Strážcovia 
sa  sťažujú aj na spoluprácu s OOPZ a MsP. Pozemok popri chodníku smerom k hradu od 
Malej stanice  je  zarastený burinou. Chcem Vás ešte upozorniť na  čiernu stavbu  na   
Puškinovej ulici. Firmy, ktoré zbierali v meste  papier ukončili svoju činnosť. Tento  papier 
malo zbierať  VPS, ktoré ho zatiaľ nezbiera. 
p. primátor -  v parku  je viac smetí z dôvodu, že zamestnávame  oveľa menej  ľudí cez rôzne 
projekty ÚPSVaR. Skončili nám už všetky zmluvy a vyzerá to tak, že tento rok ani  nebudeme 
uzatvárať žiadne nové. 
Pozemky smerom na hrad o ktorých je reč sú v súkromnom vlastníctve. Neviem či by mesto 
malo tieto  súkromné pozemky  čistiť na  svoje náklady. 
Bohužiaľ na  stavebnom úrade máme  veľmi málo zamestnancov a nestíhajú sledovať  čierne  
stavby  v mesta, tak ako by to bolo  vhodné.  Plánujeme  rozšíriť  personálne  obsadenie  
spoločného obecného úradu a tejto veci sme  už aj začali rokovať  so starostami okolitých 
obcí. Uvidíme ako sa  dohodneme. 



Plánujeme  pokračovať v zbere papiera aj naďalej. Máme  však živý projekt na Zberný 
dvor, pri ktorom musíme   dodržiavať  nastavené  ukazovatele.  
Ing. Erdos -  separovaný zber papiera prebieha, neprebieha len motivačný zber papiera. 
Musíme  rozbehnúť činnosti na Zbernom dvore a potom začneme aj s motivačným zberom. 
Preto prosíme o strpenie občanov. 
 
p. Kelemen-  chcem sa informovať v akom štádiu  je  plánovaná  výstavba na Farskej lúke 
a pod  Vereškou. 
p. primátor – zatiaľ  ešte neprebehlo  ani územné konanie. Momentálne neviem ako  bude  
v tejto veci postupovať  investor, ktorý  plánoval tieto byty postaviť. Mali sme  okolo toho 
viaceré starosti, riešili to viaceré štátne orgány ako  napr. Úrad pre verejné obstarávanie. Vyšli 
sme však z týchto kontrol  dobre a nezistili sa žiadne  pochybenia. Osoba, ktorej sa táto 
výstavba nepáčila bohužiaľ využíva všetky možnosti ako  nás udávať a očierňovať a to 
samozrejme brzdí rozvoj a aj investor, ktorý  plánuje výstavbu je neistý. Počas  príprav sa 
zmenili  aj  technické požiadavky na  výstavbu takýchto  bytov a  systém poskytovania   
úverov zo ŠFRB ešte nie  s novými normami zosúladený. 
 
p. Eibner – rád by som  vedel  či mesto plánuje niečo s opusteným domom na  ul. ČSA. Po 
meste  sa  tiež  rozniesla  fáma, že  bývalý hotel Sputnik  sa  rekonštruuje  na  byty pre 
neprispôsobivých. 
p. primátor – opustený  dom na ul. ČSA sa nachádza v štádiu  riešenia. Navrhli sme  dedičom, 
že mesto dom odkúpi.  Ing. Varga  oslovil všetkých dedičov a čakáme ešte na vyjadrenie 
jedného z nich. Keď dostaneme  jeho vyjadrenie  predložíme to do  MZ na schválenie. 
Dúfam, že nás v tom podporíte, lebo  aj toto leto tam  viackrát zasahovala či už polícia alebo 
hasiči. 
p. Eibner – ja  to určite podporím. Všetci máme záujem na riešení  tejto  situácie. 
p. primátor -  ešte k rekonštrukcii  Sputniku. Musíme si  uvedomiť to, že sociálne bývanie  
neznamená len bývanie  pre  neprispôsobivých alebo asociálov. Ide o bývanie  napr. mladých 
rodín podporované  štátom a nie je  tam podmienka, že to  musí byť rómsky občan. Netreba  
veriť pouličným klebetám. 
 
 
 
K bodu č. 4) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
Materiál do MZ  predložil zástupca primátora mesta Ing. László Kerekes. 

 
a) Komisia  finančná 

- Majetkovoprávne záležitosti – investičný zámer  p. Krpeľana 
 
 

b) KOVP 
- Parkovanie pred reštauráciou Victory- navrhujú  jednoznačné riešenie v zmysle 

zákona. 
- Navrhujú umiestniť prechod  pre chodcov na ul. SNP – medzi zdravotným 

strediskom a parkoviskom. 
- Navrhujú umiestniť  dopravné zrkadlo  na  križovatku Malá a Kpt. Nálepku. 

 
 

c) Komisia výstavby 



- Majetkovoprávne záležitosti – investičný zámer  p. Krpeľana 
 
 
 
K bodu  č. 5)  Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu 
PO a RO mesta k 30.06.2016, Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu mesta  
 
  

a) MsÚ 
Písomne spracovaný  materiál do MZ predložila vedúca  referátu ekonomiky, Bc. Erika 

Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 

b) VPS 
Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložil riaditeľ  VPS, Ing. Vince Erdős. Tvorí 

súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. 
p. primátor -  uvažujeme  o personálnom rozšírení stavebnej čaty VPS. Lebo  vidíme, že by sa 
takto dali  riešiť viaceré  menšie  práce v meste.  Začíname už  riešiť aj  vybavenie inertnej 
skládky, aby sme ju mohli  čim skôr dať do prevádzky. 
 

c) HMF 
Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložila riaditeľka HMF, Mgr. Viktória 

Tittonová, PhD. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ.  
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 

d) MsKS 
Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložila riaditeľka MsKS, Mgr. Illés Kósik 

Andrea. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. 
p. primátor – vidíme, že Klub nám  žije, organizujú sa tam   rôzne podujatia. Pri  niektorých 
nevieme ani spočítať počty návštevníkov. Chodia  tam pravidelne skúšať  súbory. Bohužiaľ  
však za  týmito výkonmi nie sú všetci zamestnanci a toto budem musieť v budúcnosti  riešiť. 
 
 

e) RO 
Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ.  
Poslanci k nim nemali žiadne pripomienky. 
 

f) Stanovisko hlavného kontrolóra  mesta  k plneniu  rozpočtu  
Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav  

Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. 

 
K bodu č. 5) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  
 

Písomne spracovaný  materiál do MZ predložila vedúca  referátu ekonomiky, Bc. Erika 
Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 



K bodu č. 6) Vyhodnotenie  činnosti MsP na II. štvrťrok 2016 
 

Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ  predložil náčelník 
MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. primátor – dúfam, že  umiestnenie  fotopasce v podchodoch na Námestí Slobody nám 
zaberie. Sme radi, že sa MsP podarilo znížiť konzumáciu alkoholu  na  verejnosti, hlavne 
v parku. Verím, že  ak budeme mať  už ďalšie zasadnutie MsP bude presťahovaná do nových 
zrekonštruovaných priestorov v budove bývalej ZUŠ. 
 
K bodu č. 7) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 

Písomne spracované správy  do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvoria  súčasť  zápisnice z dnešného rokovania. 

 
a) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS 

v oblasti príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov v roku 2015 + 
Správa MsKS o  splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

b) Správa ZŠ Štefana Koháriho II o  splnení opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou 

 
c) Správa VPS o  splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

 
d) Správa z vykonanej kontroly činnosti MsP. 

 
p. primátor -  pri kontrole na  MsP sa potvrdilo to čo sme predpokladali, že tam  nebudú 
pochybenia. 
Poslanci MZ  nemali  k správam  žiadne pripomienky. 
 
K bodu č.9) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a) Návrh na  zmenu  a doplnenie uznesenia č. 65/2015 zo dňa 
25.06.2015  

Písomne spracovaný  materiál do  MZ predložil riaditeľ  VPS, Ing. Vince Erdős. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania MZ. 

 
b) Rôzne -  Dohoda  o jednorazovej úhrade za nútené  

obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti – informácia 
Pán primátor informoval poslancov  o rokovaniach s Telekomom, ktoré prebiehajú  z dôvodu, 
že umiestňovali v našom meste podzemné optické káble. Pôvodne  nám ako protihodnotu 
chceli poskytnúť  sponzorský dar. Nakoniec sme sa však dohodli na peňažnom plnení. 
Z týchto prostriedkov  plánujeme  pre MsP nakúpiť nové kamery.  

 
K bodu č.15)Diskusia 
 
 Primátor  mesta informoval o nasledovných záležitostiach :  

- Dnes prebieha kolaudácia prístavby na MŠ  Daxnerovej  
- Dokončuje sa  rekonštrukcia  ul. Jilemnického 
- V budúcich týždňoch má začať  asfaltovanie  miestnych komunikácií – Parková, 



Tulipánova, Tichá, Šávoľská a Radničná 
- Dokončuje sa prestavba ZUŠ na  MsP 
- Poznáme dodávateľa na rekonštrukciu  Koháryho námestia, na rekonštrukciu 

ktorého sme  presunuli prostriedky  pôvodne  plánované na výstavbu chodníka na 
Mlynskej z dôvodu, že ešte stále prebiehajú rokovania s VÚC o výmene 
pozemkov. 

- Prebieha architektonické navrhovanie trhoviska 
- Plánujeme na ďalšie zasadnutie MZ predložiť  nové VZN o taxislužbe  už aj 

s Prevádzkovým poriadkom 
- Zatiaľ sme sa  dohodli tak, že v našom meste  nezavedieme  poplatok  za  rozvoj  
- Rozbiehame činnosť Zberného dvora 
- Sme na  dobrej ceste  k otvoreniu Inertnej skládky 
- Máme  informáciu o plánovanom prebudovaní bývalej tehelne na spaľovňu 

pneumatík. Ja osobne s týmto nesúhlasím a myslím, že je to aj názor poslancov 
a aj občanov mesta  

- Rokujeme s pánom Krpeľanom o predaji pozemku   
- Podnikateľský inkubátor  prešiel do správy mesta  
- P. Schneider nám ponúkol na odpredaj pozemky na  území bývalého Kovosmaltu. 

Je to  dobrá ponuka a ešte budeme  v tejto veci rokovať s  pánom Schneiderom. 
- V júli sme  boli na návšteve mesta Szigethalom a budúci týždeň plánujeme  ich  

návštevu vo Fiľakove. Oni myslia partnerstvo veľmi vážne. 
- Od  budúceho roka je podľa zákona  zavedený nový poplatok za stočné. 

V meste  to predstavuje  plochu  cca 150 tis. m2, za  ktorú budeme  musieť platiť 
cca 30 až 40 tis. €. 

- Pracujeme veľmi intenzívne na Akčnom pláne. Tento rok by sme už mali začať 
čerpať aj  prvé prostriedky 

 
K bodu č.11) Schválenie návrhu uznesení 
 

 
Predseda  návrhovej  komisie JUDr. Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 

zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.  sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper Tibor, Eibner Róbert, 
Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik, Ing. Kerekes László,  Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, 
Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai Attila 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 
 
K bodu č. 17)  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: 
Ing. Róbert  Belko                                                                       Margita Oroszová 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


