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U Z N E S E N I E 

(1/2018 - 10/2018) 

z prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 

 vo volebnom období 2018-2022 

 konaného dňa 3. decembra 2018 vo Fiľakove 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby primátora a volieb mestského zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného primátora 
 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta, 

2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert 
Eibner, Ing. Ladislav Fehér, Ladislav Flachbart, Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede,  
Margita Oroszová, PhDr. Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina, 
Mgr. Attila Visnyai  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 
Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 14/8 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 14 

Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. 
Ladislav Fehér ,  Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita 
Oroszová, PhDr. Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
Jozef Tankina,  Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 0  
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

 
Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 

                  primátor mesta  

 

Uznesenie č. 2/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
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A. poveruje 

poslanca Ing. Ladislava Fehéra zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 14/8 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart,  Csilla 
Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 1 Ing. Ladislav Fehér 
Nehlasoval 0  
Neprítomní 0  
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  

Uznesenie č. 3/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. berie na vedomie 

informáciu primátora mesta o poverení poslanca Mgr. Attilu Visnyaiho funkciou zástupcu primátora mesta 
od 1.1.2019. 

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 14/8 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. 
Ladislav Fehér ,  Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita 
Oroszová, PhDr. Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
Jozef Tankina  

Proti 0   
Zdržal sa 1 Mgr. Attila Visnyai   
Nehlasoval 0  
Neprítomní 0  
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  
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Uznesenie č. 4/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. mení 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
znenie článku 20 bod 4. Štatútu mesta nasledovne: 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove má zriadené tieto stále komisie: 
- komisia finančná a správy mestského majetku 
- komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 
- komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 
- komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 
- komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež 
- komisia pre šport a telesnú výchovu 
- komisia pre kultúru 
- komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 
Každá komisia, okrem komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov, ktorá bude mať 3 členov(vrátane predsedu), bude zložená zo 6 členov (vrátane predsedu). 
  

B. určuje  

náplň práce komisií: 

- komisia finančná a správy mestského majetku 
 

Hlavné úlohy : 
 

• prejednáva návrh rozpočtu mesta, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta, a predkladá 
písomné stanoviská pre rokovanie mestského zastupiteľstva, 

• prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, 
• prejednáva prijatia úverov a pôžičiek mesta, 
• dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu 

prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s 
majetkom mesta 
 

- komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 
 
Hlavné úlohy : 

 

• posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta 
• posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti 
• posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a 

rozvoja mesta, 
• usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste, 
• posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny, 
• spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho 

hľadiska, 
• predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií, 
• posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu a plynofikáciu mesta, 
• spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 
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• spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene, 
• kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom, 
• kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody. 

 
- komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 

 
Hlavné úlohy: 

 

• posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne 
postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov, 

• posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú 
pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba, 

• posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže, 
• posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy 

 
- komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 

 

Hlavné úlohy: 

 

• posudzuje návrhy na zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu a podnikateľského prostredia  
• podáva návrhy na aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu 

 
 

- komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež 

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým: 

• k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta 
• k návrhom koncepcií rozvoja škôl a školských zariadení 
• k výchovno-vzdelávaciemu procesu na školách 
• k materiálno-technického vybaveniu škôl 
• k návrhu na vytvorenie obvodov základných škôl 
• k žiadostiam a návrhom na zriadenie, zrušenie a zlúčenie škôl, školských a predškolských zariadení 
• k návrhom na delegovanie zástupcov do školských rád v základných školách, školských zariadeniach 

a v územných školských radách; návrhu mestskej školskej rady 
• k posúdeniu žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov súkromným školám. súkromným 

predškolským zariadeniam 
• k návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov 
• k návrhom na ocenenie zamestnancov školstva cenou primátora mesta alebo cenou mesta 
• k návrhom VZN týkajúcich sa oblasti školstva 

 
- komisia pre šport a telesnú výchovu 

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým: 

• k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta 
• k výstavbe, údržbe, využívaniu a správe mestských športových zariadení 
• k usporiadaniu mestských športových podujatí 
• ku koncepcii rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitia voľného času 
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• k spolupráci s občianskymi združeniami a inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia 
v oblasti telesnej kultúry 

• k utváraniu podmienok pre rozvoj športu pre všetkých, podpory organizovania telovýchovných, 
turistických a športových podujatí 

• k žiadostiam a návrhom na poskytnutie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v oblasti telesnej 
kultúry, prevádzky športových zariadení, záujmovej športovej činnosti 

• k návrhom na ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov v oblasti telesnej kultúry a športu 

- komisia pre kultúru 

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým: 

• k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta 
• k návrhom na zmeny v náplni činnosti Mestského kultúrneho strediska (MsKS) 
• k činnosti MsKS a koncepcií rozvoja organizácie 
• ku koncepcii rozvoja kultúry, využitia voľného času, práci s mládežou v meste 
• k plánom kultúrnych podujatí 
• k organizačno-technickému zabezpečeniu mestských kultúrno-spoločenských podujatí 
• k posudzovaniu projektov občianskych združení a iných právnických a fyzických osôb v oblasti 

kultúry, ktorými žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta 
• k poskytnutiu dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí 
• k návrhom na zriadenie kultúrnych inštitúcií (divadlo, galéria, knižnica, múzeum) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 
• k návrhom na zápis do kroniky mesta 
• k návrhom na ocenenie jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry 
• k návrhom k rozvoju občianskej obradovosti i humánno-občianskej činnosti 
• k návrhu VZN mesta v oblasti kultúry 

- komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 

Hlavné úlohy: 

• predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku 
• spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu 
• podáva podnety na ochranu majetku mesta a majetku občanov 
• podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách 

mesta a  verejne prístupných miestach 
• predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií 
• spolupôsobí pre návrhoch umiestňovania vodorovných a zvislých dopravných značení 

 

 

 

 

 

 



Schválené uznesenia  3. december 2018 
  

6 

 

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 14/8 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 14 

Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. 
Ladislav Fehér ,  Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita 
Oroszová, PhDr. Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
Jozef Tankina,  Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 0  
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

 
Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 

                  primátor mesta  

Uznesenie č. 5/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. schvaľuje 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 
2018-2022, nasledovne: Margita Oroszová, Ladislav Szakó, Mgr. Attila Visnyai 

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. 
Ladislav Fehér ,  Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita 
Oroszová, PhDr. Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
Jozef Tankina,  Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  
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Uznesenie č. 6/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. menuje 

v zmysle § 7 Štatútu novín „Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap“  členov redakčnej rady v zložení:  

• šéfredaktor novín: Bc. Klaudia Kovácsová 

• Zástupca šéfredaktora: Mgr. Andrea Illés Kósik 
• Redaktor: Iveta Cíferová 

• Poslanci MZ: Margita Oroszová, Ing. László Kerekes 
 
 
B. poveruje 

predsedu Komisie pre kultúru pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove pripraviť a predložiť návrhy na 
voľbu dvoch zástupcov verejnosti v redakčnej rade Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap do 10. decembra 
2018 prednostke MsÚ. 

 

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. Ladislav Fehér ,  
Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  

 
 

 

Uznesenie č. 7/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. schvaľuje 

poskytnutie náhrady platu primátora mesta Fiľakovo Mgr. Attilovi Agócsovi, PhD. za nevyčerpanú 
dovolenku za rok 2018 v rozsahu 9  dní. 
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Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. Ladislav Fehér ,  
Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  

Uznesenie č. 8/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A.zriaďuje 

Mestskú radu. 
B.volí 

za členov mestskej rady Tibora Czuppera, Ing. Ladislava Fehéra, Erika Kelemena, Mgr. Zsuzsannu 
Szvorák.  

 
Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. Ladislav Fehér ,  
Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  
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Uznesenie č. 9/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. volí  

predsedov komisií: 
- komisia finančná a správy mestského majetku: Csilla Gallová 
- komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie: Ladislav Szakó 
- komisia sociálnych vecí a zdravotníctva: Jozef Tankina 
- komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu: Zoltán Anderko 
- komisia pre školstvo, vzdelávanie a mládež: Ing. László Kerekes 
- komisia pre šport a telesnú výchovu: Alexander Mede 
- komisia pre kultúru: Margita Oroszová 
- komisia ochrany verejného poriadku a dopravy: Ladislav Flachbart 

 

B. ukladá 
    predsedom komisií pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove pripraviť a predložiť návrhy na voľbu  
    poslancov a neposlancov za členov jednotlivých komisií do 10. decembra 2018 prednostke MsÚ. 
 

C. volí 
a. predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

PhDr. Róberta Rubinta 
b. členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Zoltána Anderka, Ladislava Flachbarta   
 

Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. Ladislav Fehér ,  
Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  

 

Uznesenie č. 10/2018 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. zvyšuje  

     v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch   
     starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátora mesta     
     Fiľakovo o 42,30 % mesačne. 
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Hlasovanie: 

 

Celkový počet poslancov: 15 Prítomnosť/Kvórum: 13/7 

Výsledky 
hlasovania 

Počet 
hlasov 

Poslanci 

Za 13 

Zoltán Anderko, Róbert Eibner, Ladislav Flachbart, Ing. Ladislav Fehér ,  
Csilla Gallová, Erik Kelemen, Alexander Mede, Margita Oroszová, PhDr. 
Róbert Rubint, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina,  
Mgr. Attila Visnyai   

Proti 0   
Zdržal sa 0  
Nehlasoval 0  
Neprítomní 1 Tibor Czupper 
Nezložil 
sľub 1 Ing. László Kerekes 
   

Dňa 3. decembra 2018               Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r. 
                  primátor mesta  


