
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa  11. mája  2017 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní:  
 
Podľa priloženej  prezenčnej  listiny 
 
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 navrhnutý nasledovne: 
 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Interpelácie poslancov 
4) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 

                                   predkladá: zástupca primátora mesta 
5) Výročná správa za rok 2016 -   Nezábudka  n. o. 

                       predkladá: riaditeľka n. o. 
6) Majetkovoprávne záležitosti 

predkladá: vedúci odd. EaMM  
7) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Zrušenie  Zásad postupu  pri prijímaní a vybavovaní  sťažností 
a petícií... 

b) Vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu s názvom 
„Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ – 
informácia 

8) Diskusia 
9) Schválenie návrhu uznesení 
10) Záver 

 
Poslanci MZ  program  dnešného rokovania MZ schválili  jednohlasne. 
 
Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania primátor mesta určil nasledovných poslancov 
MZ 

 
Ing. Dávid Mák a  

Ing. Ladislav Fehér. 
 

Za členov návrhovej komisie  primátor  mesta navrhol nasledovných  poslancov a neposlancov 
MZ : 
Ing. Varga– predseda, p. Eibner, p. Oroszová, p. Szako, Ing. Belko 
Poslanci  zloženie NK  hlasovaním schválili jednohlasne. 



K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
p. Cirbus – kedy bude chodník na  Mlynskej?  
p. primátor -  chodníky  budú robiť pracovné  skupiny  VPS cez  in house zákazky. Preto sme 
aj posilnili jednu  pracovnú skupinu. 
Ing. Erdos -  máme dve pracovné skupiny. Kým sa založí sociálny podnik, tak sme ich 
zamestnali cez ÚPSVaR. Prijali sme  5 pracovníkov. Akonáhle  bude stavebné  povolenie, tak 
jedna časť bude hneď pracovať  na  chodníku na Mlynskej. 
p. primátor – možno bude chodník  hotový pomalšie ako  keby to robila profesionálna firma, 
ale bude to lacnejšie. 
Ing. Belko – budú nejaké nové parkovacie miesta na ul. Sládkovičovej, Záhradníckej, Parkovej? 
Tiež na Farskej lúke a Biskupickej. 
p. primátor -  bližšie sa  Vám  k tejto téme vyjadrí Ing. Vanko. Plánujeme parkoviská. Máme  
PD na  Farskú lúku a chceli by sme   parkovisku aj niekde v okolí Filbytu. 
Ing. Vanko -  pravdepodobne  začneme s výstavbou parkovísk  v druhej polovici tohto roka.  
Sú potrebné ešte stavebné  povolenia. 
Ing. Fehér – treba  pred Európa barom  zrušiť jedno parkovacie miesto, lebo nákladné autá tam  
nemajú priestor na  zabočenie. Chodník  smerom na poštu by bolo  dobré rozšíriť a dokončiť. 
Tak isto  končí v zeleni aj  chodník na  ulici ČSA. 
p. primátor – treba preasfaltovať aj parkovisko  za Poštou. Chodníky sú v majetku Pošty. 
Plánujeme  tam  nejaké úpravy v budúcom roku. 
p. Eibner – treba zabezpečiť ohradenie „gubányiho domu“ . Ako pokračuje  jeho kúpa? 
Som rád, že VPS má dve  pracovné skupiny na  úpravy, ale aby to nešlo na  úkor  údržby mesta. 
p. primátor – na „gubányiho dome“ by sme v prvej etape radi opravili strechu a v druhej etape  
výmenu okien a dverí, aby to bolo uzatvárateľné. 
Na  VPS boli prijatí ďalší traja pracovníci, malo by to  prebiehať  bezproblémovo. 
Ing. Erdos – problémy, ktoré nastanú riešime postupne. 
Ing. Mák – keď riešime parkoviská treba  uvažovať aj o vytvorení parkovacích miest pre 
autobusy, aspoň počas turistickej sezóny. 
p. primátor -  parkovanie autobusov  by mal riešiť projekt na úpravu podhradia. Stále jednáme 
s Pozemkovým fondom. Možno na jeseň už začneme s prípravami projektu, máme silných 
partnerov  aj v MR. Dovtedy to parkovanie autobusov je problém. 
Bc. Baláž – je to problém, nevieme kde ich máme nasmerovať. Väčšinou ich posielame 
parkovať na parkovisko pred MsÚ alebo pri  Gymnáziu. 
p. Anderko  -  verejné  toalety sú už dlhodobo mimo prevádzka. P. Krpeľanovi sa to predalo 
pod podmienkou, že ich bude prevádzkovať. 
p. primátor – viem, že sa  to  riešilo. Preveríme stav a ak treba zasa ho vyzveme. 
PaedDr. Tankina Tóth -  chcela by som  odpovede na otázky, ktoré som zaslala pánovi 
zástupcovi. 
Ing. Kerekes – jedná sa o podnety od občanov, na ktoré sa žiadali ústnu odpoveď na MZ. 

- Prepojenie  chodníka a  parkoviska na Malej stanici 
Pozemky, o ktoré sa jedná nie sú vo vlastníctve mesta. Riešime aj prechody pre 
chodcov. Teraz hlavne osvetlenie 

- Osvetlenie medzi SOŠ a ZŠ na Farskej lúke  
Teraz  sa tam zasadili stromčeky. VPS  tam  pridalo  jedno osvetlenie, ďalšie nie sú 
technicky možné. 

- Úprava pomníka pod Vereškou a cesty k pomníku 
Nie sú to mestské pozemky a mesto nemôže investovať do cudzieho majetku. 

- Úprava detského ihriska na Farskej lúke 
Plánujeme  v roku 2018 vybudovať nové detské ihriská, nie je však isté, že na  Farskej 



lúke. 
- Na uliciach Odborárska, Tolstého, J. Kráľa je neporiadok 

Tieto  ulice majú na  starosti  pracovníci, ktorých  koordinuje priamo ÚPSVaR. 
p. primátor ešte poskytol informáciu, že sú v celom meste problémy s rozhlasom. Momentálne 
vypadáva centrála, musíme ju obnoviť a to bude asi trvať dlhšie. 
Ing. Erdos -  dnes  sme sa dohodli že celú ústredňu odmontujú  a urobia na nej  úplnú obnovu. 
 
K bodu č. 4) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
Materiál do MZ predložil zástupca  primátora mesta Ing. László Kerekes . 
 

1. KOVP 
-  Plynulosť cestnej premávky pri Lidl-i 

 
2. Komisia soc. vecí a zdravotníctva 

- Hľadajú  osobu na obsadenie miesta dôverníka  v Klube dôchodcov. 
- „Gubányiho dom“ . využitie 
-  

3. Komisia výstavby 
- Majetkovoprávne záležitosti 

 
4. Komisia  finančná a mestského majetku  

- Majetkovoprávne záležitosti 
- DHZ – žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu  hasičskej zbrojnice  
- Vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu s názvom „Zvýšenie 

konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev vo Fiľakove“ 
 

5. Komisia  podnikateľská, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
- Majetkovoprávne záležitosti 
- Aktuálny stav podaných projektov. 

 
p. primátor – Klub dôchodcov nás už trápi dlhšie. Ak máte niekoho zodpovedného   tak nám 
ho navrhnite. 
 
K bodu č. 5) Výročná správa za rok 2016 -   Nezábudka  n. o. 
 

Písomne  spracovaný materiál do  MZ predložila riaditeľka n.o., Ing. Mária Veliká. 
Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia. 
p.  primátor  poprosil pani riaditeľku, aby informovala poslancov o plánovanom zriadení 
a ďalšom  fungovaní denného stacionára. 
 
K bodu č. 6) Majetkovoprávne záležitosti 
 

Písomne spracovaný materiál do MZ predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
 

1. Alžbeta Kováčová, Belina 200 - Žiadosť o odpustenie pohľadávky  
P: 12, ÁNO: 11, NIE: 0, ZDR.SA: 1 



Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, Mgr. 
Visnyai  Attila. 
Zdr.sa:  PaedDr. Tankina Tóth Tímea  
 

2. ZŠ a ŠJ pri ZŠ, Školská 1 Fiľakovo - Návrh na vyradenie neupotrebiteľného 
majetku 

P: 12, ÁNO: 12, NIE: 0, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
 

3. NEZÁBUDKA, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo - Návrh na vyradenie 
neupotrebiteľného majetku 

P: 12, ÁNO: 12, NIE: 0, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
 

4. FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 1632/12A, Fiľakovo – Dohoda o náhrade za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

Hlasovanie  o odklade:  
P: 12, ÁNO: 12, NIE: 0, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
 

5. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – Kúpa časti budovy Filbyt 
s.r.o. 

P: 12, ÁNO: 12, NIE: 0, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
 

6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SSE-Distribúcia, a.s., 
Žilina a Mestom Fiľakovo 

 
P: 12, ÁNO: 12, NIE: 0, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
 
 
K bodu č. 7) Aktuálne záležitosti mesta 
 

c) Zrušenie  Zásad postupu  pri prijímaní a vybavovaní  sťažností 
a petícií... 

 
Písomne spracovaný materiál do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 

Estefán Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ k nemu nemali žiadne pripomienky. 



 
d) Vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu s názvom 

„Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove“ – 
informácia 

 
 Písomne  spracovaný materiál do  MZ predložila vedúca referátu stratégie rozvoja, 
Ing.arch. Erika Anderková . Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného zasadnutia.  
p. primátor  vysvetlil  niektoré súvislosti k predloženej správe. Týka sa to viacerých miest na 
Slovensku, nie sme jediný. 
Ing. Belko – zdá sa mi to vysoká suma naraz, nedá sa to nejako predĺžiť? 
Ing.arch  Anderková – dá sa to rozložiť max na 3 roky a musí to schváliť Ministerstvo financií. 
p. Eibner – je  absurdná tá slovná  formulácia „mohlo mať vplyv“ čo je tam  uvedená.  Je to pre 
naše mesto veľmi veľká suma. 
JUDr.  Gecso  -  my budeme musieť v každom prípade  vyžiadať náhradu škody od externej 
firmy, ktorá to  robila. 
p. Anderko – nedá sa o týchto témach jednať aj na zasadnutiach ZMOS-u? 
p. primátor -  nevidím to reálne. 
Poslanci  hlasovali nasledovne: 
P: 13 ÁNO: 12, NIE: 1, ZDR.SA: 0 
Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
Nie: Ing. Fehér Ladislav 
 
K bodu č. 8) Diskusia 
 
Pán primátor  v rámci tohto  bodu informoval poslancov o nasledovných aktuálnych 
záležitostiach :  
 

- Pomaly sa  rozbieha  Akčný plán  
- Realizácia rôznych projektov cez ÚPSVaR 
- V rámci odpadového hospodárstva sa  zaoberáme  s Kompostárňou a  inertnou 

skládkou 
- Hodiny na kostole -  pomalý proces. 

Ing. Belko  -  budú sa maľovať prechody pre chodcov v meste? 
Ing. Erdos   - ako nám to dovolí počasie začneme s údržbou komunikácií. 
p. Eibner – sledovať  vyberanie  smetných košov. 
p. primátor – mali sme problémy aj s odvozom separovaného zberu začiatkom roka a navýšili 
sme počet odvozov. 
Bc. Baláž – smetné koše nám chodia vyberať aj z dedín a máme s tým problémy. 
P .Cirbus – prečo je mini zoo v parku cez deň otvorená len do  14.00 hod.? 
Ing .Erdos – počas zimného obdobia je stále takto otvorená. V turistickej sezóne je dlhšie. 
 
K bodu č. 9) Schválenie návrhu uznesení 
 
 Predseda návrhovej  komisie  Ing. Varga prečítal  uznesenie z dnešného zasadnutia  
MZ. Poslanci za uznesenie hlasovali nasledovne:  
P: 13 ÁNO: 12, NIE: 1, ZDR.SA: 0 



Áno: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. 
Kerekes László, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita, Szakó Ladislav, Tankina Jozef, PaedDr. 
Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai  Attila. 
Nie: Ing. Fehér Ladislav 
 
K bodu č. 10) Záver 

 
Na záver zástupca primátora mesta poďakoval poslancom  MZ  za účasť a zasadnutie  

mestského  zastupiteľstva  ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania. 
 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
PhDr. Andrea  Mágyelová                                                           Mgr. Attila  Agócs, PhD. 
  
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Ing. Dávid Mák                                                                            Ing. Ladislav Fehér       
                                                                      
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 


