
Zápisnica 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 16. decembra 2020 

_________________________________________________________________________ 

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 a schválenie programu  

2) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3) Interpelácie poslancov  

4) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ  
predkladá: zástupca primátora mesta 

 5) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
školských zariadení v školskom roku 2019/2020 Predkladajú: riaditelia škôl a školských 
zariadení 

 6) Správa o činnosti MsP za III. Q 2020  
predkladá: náčelník MsP 

 7) Prevádzkový poriadok pohrebiska – Zmena Cenníka služieb  
predkladá: riaditeľ VPS  

8) Koncepcia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  
predkladá: riaditeľ VPS  

9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020  
predkladá: vedúca referátu ekonomiky  

10) VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady  
predkladá: vedúci odd. EaMM  

11) Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 a žiadosti o zaradenie do zoznamu 
súborov s podporou mesta  
predkladá: vedúca referátu ekonomiky  

12) Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023  
predkladá: prednostka MsÚ 



13) VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Fiľakovo - úplné znenie  
predkladá: vedúci odd. výstavby, ÚP a ŽP  

14) VZN č.9/2020 o prideľovaní nájomných bytov  
predkladá: vedúci odd. EaMM  

15) Majetkovoprávne záležitosti  
predkladá: vedúci odd. EaMM  

16) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2021  
predkladá: prednostka MsÚ  

17) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta  
predkladá: hlavná kontrolórka mesta 

18) Aktuálne záležitosti mesta  
a) Návrh na odvolanie náčelníka MsP vo Fiľakove  
b) Návrh na vymenovanie zastupujúcej riaditeľky HMF  

19) Záver 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Primátor predstavil doplnený program dnešného zasadnutia. Upravený program bol 
nasledovný: 

1) Otvorenie a schválenie programu 
2) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3) Interpelácie poslancov 
4) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ 
5) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2019/2020  
a) Materská škola – Óvoda,  Daxnerova 15 
b) Materská škola – Óvoda,  Štúrova 1 
c) ZUŠ – MAI, Záhradnícka  
d) Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM – II. Koháry István Alapiskola, 

Mládežnícka 7 
e) Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM – Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 

64/B 
f) Základná škola, Farská lúka 64/A 
g) Základná škola, Školská 1 

6) Správa o činnosti MsP za III.Q 2020 
7) Prevádzkový poriadok pohrebiska – Zmena Cenníka služieb 
8) Koncepcia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020 
10) VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady 



11) Žiadosti o poskytnutie  dotácií z rozpočtu  mesta  Fiľakovo na rok 2021 a žiadosti 
o zaradenie do zoznamu súborov s podporou mesta 

12) Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo a jej rozpočtových organizácií na 
roky 2021-2023 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového 
rozpočtu mesta Fiľakovo a jej rozpočtových organizácií na roky 2021-2023 

13) VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými  odpadmi na území mesta Fiľakovo - úplné znenie  

14) VZN č. 9/2020 o prideľovaní nájomných bytov 
15) Majetkovoprávne záležitosti 

a) TIMBERLAND s.r.o. – Žiadosť o odkúpenie mestského pozemku Zámer na 
prevod majetku Mesta Fiľakovo do vlastníctva Timberland s.r.o. Belina z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne vysporiadanie areálu Timberland 
s.r.o. Belina  

b) ZÓNA s.r.o. – Návrh na kompenzáciu dane z nehnuteľností  
c) Zmluva o prevode správy mestského majetku do správy Hradného múzea 
d) SAD Lučenec, a.s. – prevod pozemkov 
e) Výsledok OVS č. 6/2020 na predaj prebytočných častí mestských pozemkov a 

stavby   
f) Výsledok OVS č. 07/2020 na prenájom nebytového priestoru č. 2 v budove 

Podnikateľského inkubátora   
g) Výsledok OVS č. 08/2020 na prenájom ďalších nebytových priestorov v budove 

Podnikateľského inkubátora   
h) Schválenie „Zmluvy o spolupráci“ uzatvorenej medzi Mestom Fiľakovo a 

Stredoslovenskou distribučnou a.s. , Žilina   
i) Ján Paučo, Detva – Žiadosť o udelenie predajného miesta vo Fiľakove na 

prevádzkovanie Fastfoodu 
16) Plány práce Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a Mestskej rady pri MZ 

Fiľakovo na I. polrok 2021 
17) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta 

a) Kontrola plnenia uznesení  
b) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
c) Správa o vykonanej kontrole inventarizácie – ZŠ Školská 
d) Správa o vykonanej kontrole výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v MŠ – MŠ Štúrova 
e) Správa o vykonanej kontrole plnenia opatrení – MsKS 

18) Aktuálne záležitosti mesta 
a)  Návrh na odvolanie náčelníka MsP vo Fiľakove   
b)  Návrh na vymenovanie zastupujúcej riaditeľky HMF   
c) Návrh na schválenie obstarania ďalších zmien Územného plánu mesta Fiľakovo 

19) Záver 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov 
sú uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

 



K bodu č. 2) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Na začiatku tohto bodu prišiel aj poslanec Kerekes. Za zapisovateľku dnešného rokovania 
určil primátor Bc. Klaudiu Mikuš Kovácsovú, za overovateľov zápisnice z určil poslancov 
MZ Mgr. Zsuzsannu Szvorák a Margitu Oroszovú. Za členov návrhovej komisie primátor 
mesta navrhol nasledovných poslancov MZ: Zoltán Anderko – predseda, Ing. László Kerekes 
a Tibor Czupper. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 

Primátor na začiatku bodu reagoval na interpelácie poslancov z predošlých zastupiteľstiev. Na 
podnety poslanca Eibnera reagoval: Pre potrebu vybudovania priechodu pre chodcov pri 
bytovke „sedemdesiatdvojke“ je pripravená projektová dokumentácia. Po vyčíslení ročných 
ziskov z prenajímania telocvične ZŠ Koháryho na súkromné oslavy, dalo vedenie mesta škole 
zákaz prenajímania jedálne na takéto účely z dôvodu rušenia susedov. Na interpelácie 
poslanca Rubinta reagoval: rekonštrukcia vstupu a časti chodníkov v mestskom cintoríne bude 
zrealizovaná v budúcom roku, je zahrnutá do rozpočtu. Zgrupovanie živlov v mestskom parku 
chce mesto vyriešiť tiež v roku 2021 oplotením celého parku. Nové interpelácie na dnešnom 
zasadnutí neodzneli. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 4) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ 

Viceprimátor Visnyai stručne zhrnul, že všetky komisie zasadli k budúcoročnému rozpočtu 
a ani jedna z nich nemala k nemu žiadne pripomienky. Návrhy komisie finančnej a majetku 
mesta odznejú v bode č. 15 tohto zasadnutia. Námety komisií boli predložené písomne, tvoria 
prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 5) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2019/2020 

Nakoľko sa kvôli zlej epidemiologickej situácii riaditelia školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nemohli zúčastniť dnešného zasadnutia, správy 
v krátkosti zhrnul vedúci školského úradu PhDr. Peter Fehér. Jednotlivé správy školských 
inštitúcií boli predložené písomne, tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

P R E S T Á V K A 

K bodu č. 6) Správa o činnosti MsP za III.Q 2020 

Správu poslancom predložil náčelník MsP Bc. Pavel Baláž. Správa bola predložená písomne, 
tvorí prílohu tejto zápisnice. Náčelník vyzdvihol zhoršujúcu situáciu v meste ohľadne šírenia 



covid-19. Výzvy na rozšírenie kamerového systému tento rok neboli. Treba ho však naďalej 
rozširovať, preto vyzval zastupiteľstvo na finančnú podporu jeho rozširovania do budúcnosti. 
Situácia s túlavými psami je stále rovnako vážna, riešia ich každý deň. Primátor využil 
situáciu a poďakoval sa náčelníkovi za dlhoročnú prácu a dobrú spoluprácu s mestom, 
nakoľko v tejto funkcii ku koncu roka končí. Dodal však, že v tom vidí príležitosť na reštart 
mestskej polície. Praje Bc. Balážovi veľa zdravia a zdaru. Náčelník sa tiež poďakoval 
primátorovi aj jeho otcovi, ktorý ho prijal do tejto funkcie, tiež poslancom za spoluprácu. 
Opäť vyzdvihol dôležitosť kamerového systému, ktorý sa podarilo za jeho pôsobenia 
významne rozšíriť a dúfa, že v tom budú pokračovať aj po jeho odchode. Náčelníkovi sa 
v reakcii poďakoval za prácu aj poslanec Flachbart.   

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 7) Prevádzkový poriadok pohrebiska – Zmena Cenníka služieb 

Dôvodovú správu, ktorá bola zastupiteľstvu predložená písomne a tvorí prílohu tejto 
zápisnice, v krátkosti predstavil riaditeľ VPS Ing. Tibor Tóth. Zdôvodnil, že je nevyhnutné 
zdvihnutie cien za služby, nakoľko sa cenník nemenil od roku 2015. Odvtedy sa zvýšili mzdy 
o 1,5-násobok, vyšli ceny energií a zohľadniť treba aj infláciu. Celý prepočet poslali najprv na 
BBSK, ktorý cenník odobril. Riaditeľ dodal, že aj po navýšení cien budú stále nižšie, ako 
majú v okolitých obciach. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 8) Koncepcia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Novú koncepciu predstavil riaditeľ VPS Ing. Tibor Tóth. Bola predložená písomne a tvorí 
súčasť tejto zápisnice. Zhrnul, že mestu pribudne od nového roka nová povinnosť 
v separovanom zbere, kedy bude treba triediť už aj kuchynský odpad (BRKO). V novej 
konceprii rátajú s tým, že na jeseň rozdajú kompostéry do rodinných domov, následne sa 
rozdajú do bytových domov-  domácností, smetné koľe určené na BRKo a 52 vriec na rok. 
Následne ich budú vyhadzovať do hnedých zberných nádob na sídliskách. Tie chcú 
vyprázdňovať 2x týždenne. Nakoľko ide o drahý systém, rátajú s dotáciou z MŽP na 
zakúpenie kompostérov a hnedých nádob, ostatné s azakúpi z vlatsného rozpočtu. Na novú 
techniku do kompostárne na zhodnocovanie BRKO vezme mesto lízing. Počas tohto bodu sa 
k rokovaniu pripojil aj poslanec Kelemen. Poslanec Flachbart sa opýtal, či štát pomôže mestu 
finančne, ak mu dal novú povinnosť. Primátor reagoval, že sú isté výzvy na envirofonde 
a uvidíme, či sa nám ujde z prostriedkov. Zároveň vyzval poslancov na spropagovanie tejto 
novej povinnosti medzi obyvateľmi a na ich povzbudenie. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 9) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020 

Návrh predložila Bc. Szabová, vedúca ekonomického referátu. Zhrnula obsah rozpočtového 
opatrenia č. 5/2020, ktorý bol predložený zastupiteľstvu vopred písomne a tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Poslanci k nemu nemali pripomienky.  



Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č.10) VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady  a drobné stavebné odpady 

V rámci bodu predstavil VZN č. 12/2020 vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta Ing. 
Zoltán Varga. Podľa jeho návrhu sa bude musieť s účinnosťou od 1.1.2021 navýšiť poplatok 
za komunálny odpad zo súčasných 27€ na 33,40€ na osobu/rok. Z navýšenia 6,40€ tvorí 2,40€ 
navýšenie poplatku za skládkovanie a zvyšné 4€ tvorí poplatok za novú povinnosť 
separovania BRKO.  

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č.11) Žiadosti o poskytnutie  dotácií z rozpočtu  mesta  Fiľakovo na rok 2021 
a žiadosti o zaradenie do zoznamu súborov s podporou mesta 

Bod mala predstaviť Bc. Szabová, napokon ho predstavil primátor Agócs. Primátor 
vymenoval poslancom, komu schválila dotácie mestská rada a v akej výške. Následne 
Predstavil návrh rady na schválenie dotácií zastupiteľstvom. Rada navrhuje schváliť dotácie 
nasledovne:  
Dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2021 pre OZ MADOM vo výške 1500 €, pre ZO 
Csemadok vo Fiľakove vo výške 2100 €, pre OZ e-Talentum vo výške 1000 €, pre MO 
Jednoty dôchodcov vo Fiľakove vo výške 1200 €, pre OZ Iuvenis Neogradiensis vo výške 
2050 €, pre OZ MINORITA ZA VŠETKÝCH vo výške 500 € a pre OZ FTC Fiľakovo vo 
výške 105 000 €. 

Poslanci sa s návrhom rady stotožnili. V rámci tohto bodu predstavil na schválenie aj súbory 
pôsobiace s podporou mesta spolu s návrhmi dotácií pre ich fungovanie. Ako primátor 
doplnil, dotácie sú vo vyššej čiastke kvôli príspevku na cestovanie autobusom, nakoľko sa už 
nebude využívať mestský autobus kvôli jeho zlému technickému stavu. Poslanci sa s návrhom 
stotožnili. Schválené dotácie pre jednotlivé súbory, ako i sumy schválene mestskou radou sú 
vyčíslené v uznesení, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 12) Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo a jej rozpočtových 
organizácií na roky 2021-2023 a Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
programového rozpočtu mesta Fiľakovo a jej rozpočtových organizácií na roky 2021-
2023 

K bodu vystúpila ako prvá hlavná kontrolórka mesta Ing. Judita Mihályová. Jej stanovisko 
bolo predložené písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslancom odporučila na zasadnutí 
schváliť rozpočet na rok 2021 a zobrať na vedomie plánovaný rozpočet na 2022-2023. Ďalej 
komisie MZ nemali námietky voči rozpočtu. Register investičných akcií jednotlivo v bodoch 
predstavil poslancom Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby a ŽP. Register je 
zverejnený v materiáloch k zasadnutiu a tvorí prílohu tejto zápisnice. Primátor na margo 
registra zhrnul, že sú tri hlavné koncepcie investícií- dokončenie revitalizácie historického 



Koháryho námestia rekonštrukciou koncertnej sály a fasády budúceho denného stacionára 
a sídla MsP. Druhou je revitalizácia cintorína, rekonštrukciou vstupného areálu a chodníkov 
a tretia je zvýšenie bezpečnosti v mestskom parku jeho oplotením. V rámci reakcií sa ozval 
poslanec Rubint, ktorý žiadal vysvetlenie k bodu 32 registra, ktorý sa týka rekonštrukcie 
podlahy a odizolovania telocvične v areáli FTC. Vytkol, že telocvičňa sa rekonštruovala pred 
dvomi rokmi a opäť si vyžaduje investície. Primátor reagoval, že sa vtedy narábalo s takým 
rozpočtom, aký bol k dispozícii a urobili to najlepšie, ako sa dalo. Viceprimátor doplnil, že 
palubovka sa vtedy vystavala z dotácie SFZ, nie z mestského rozpočtu. Flachbart reagoval, že 
sa evidentne stala chyba, ale nemôžu pre to trpieť deti a športovci a preto treba podlahu 
opraviť.    

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

P R E S T Á V K A 

K bodu č. 13) VZN č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými  odpadmi na území mesta Fiľakovo - úplné znenie  

Materiál bol predložený písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. Ing. Vanko v krátkosti zhrnul 
nutnosť prijatia tohto VZN, ktoré súvisí s povinnosťou v rámci odpadového hospodárstva, 
ktorá bola vysvetlená v predchádzajúcich bodoch. Poslanci nemali žiadne pripomienky ani 
otázky. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 14) VZN č. 9/2020 o prideľovaní nájomných bytov  

Materiál bol predložený písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice. V krátkosti ho predstavil Ing. 
Varga, poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 15) Majetkovoprávne záležitosti 

Písomne spracovaný materiál predložil zastupiteľstvu vedúci odd. ekonomiky a majetku 
mesta Ing. Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Predstavené body 
prijali poslanci bez pripomienok, až na bod e), ktorý sa týkal výsledkov OVS na odpredaj 
prebytočného majetku. Poslanec Fehér navrhol zopakovať súťaž s vyvolávacou cenou 25-tisíc 
eur. Poslanci jeho návrh schválili ako uznesenie č 168/2020. Rovnako sa diskusia strhla okolo 
bodu i), ktorý sa týkal žiadosti o poskytnutie verejného priestranstva na umiestnenie 
predajného stánku. Kým oslovené komisie s návrhom súhlasili, primátor a viceprimátor 
vyjadrili svoj nesúhlas a dodali, že by sa mali uprednostňovať nevyužívané priestory v meste, 
ktorých je dosť a nie stavať nové búdy, dokonca pri kaštieli. Mestská rada návrh tiež 
nepodporila, proti sa ozvali aj poslanci Eibner a Rubint. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 



K bodu č. 16) Plány práce Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove a Mestskej rady pri 
MZ Fi ľakovo na I. polrok 2021 

Plán práce poslanci prijali bez pripomienok. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 17) Správy predkladané hlavnou kontrolórkou mesta 

Správy kontrolórka predložila písomne zastupiteľstvu v predstihu tvoria prílohu tejto 
zápisnice. Poslanci plán jej činnosti a tiež predložené správy zvali na vedomie bez 
pripomienok. 

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 18) Aktuálne záležitosti mesta  
a) Návrh na odvolanie náčelníka MsP vo Fiľakove  

Návrh na odvolanie predložil viceprimátor Visnyai. Dodal, že ide o formálnu záležitosť, 
nakoľko náčelník končí vo svojej funkcii na vlastnú žiadosť. Opäť sa poďakoval Bc. 
Balážovi za odvedenú prácu. Informoval, že do vymenovania nového náčelníka do funkcie 
povedie formou príkazov a primátor mesta. Poslanci nemali pripomienky. Odhlasovali tiež 
výberovú komisiu v zložení: Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Tibor Czupper, Mgr. Attila Visnyai, 
JUDr. Norbert Gecso a Mgr. František Sajko. 
 

b) Návrh na vymenovanie zastupujúcej riaditeľky HMF  
Primátor informoval, že riaditeľka HMF Mgr. Viktória Tittonová PhD. Odišla na materskú 
dovolenku a navrhol poveriť riadením múzea jej zástupkyňu Ing. Budaiovú. Poslanci sa 
s návrhom stotožnili. 
 

c) Návrh na schválenie obstarania ďalších zmien Územného plánu mesta Fiľakovo 
Materiál poslancom predstavila Ing. Arch. Erika Anderková, ktorá vysvetlila, že 
spoločnosť ARDIS ZH, s.r.o. má záujem začať zmenu územného konania v dvoch 
lokalitách, v ktorých chce do budúcna vytvoriť priestor pre investorov, napríklad pre 
obchodné reťazce či čerpacie stanice. Všetky náklady spojené s procesom ponesie 
spoločnosť, poslanci v prípade schválenia bodu odsúhlasia len možnosť na začatie konania 
zo strany spoločnosti.  

Poslanci bod schválili. Účasť na hlasovaní je konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov sú 
uvedené v súpise uznesení z dnešného rokovania, ktoré je prílohou tejto zápisnice. 

K bodu č. 19) Záver 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ za účasť na dnešnom zasadnutí a zhrnul, 
že máme za sebou náročný rok, ktorý nikto neočakával. Vyzdvihol však, že sa občania, úrady 
i podniky zomkli, čo považuje za pozitívne. Rovnako aj, že zastupiteľstvo ostalo jednotné aj 
v týchto časoch. Poprial poslancom krásne a bezpečné sviatky a dúfa, že sa v novom roku 
opäť stretnú v zdraví, lebo to je to najdôležitejšie. Následne ukončil rokovanie. 



Zapísala: Bc. Klaudia Mikuš Kovácsová 


