
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 27. februára 2014 

_________________________________________________________________________ 
 
Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Ďalší prítomní: 
JUDr. Jaromír Kaličiak  – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
 
Ing. Zoltán Varga – vedúci  odd. EaMM 
Ing. Július Kovács –  ved. odd. výstavby a ŽP a SR 
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. ŠKaŠ 
Bc. Pavel Baláž –   náčelník MsP 
Bc. Erika Szabová -  vedúca referátu ekonomiky 
Ing. arch. Erika Anderková – vedúca referátu stratégie a rozvoja 
 
Ing. Vincent Erdős   –  riaditeľ VPS 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.o. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
Ing. Jozef Illés – riaditeľ Filbyt, s.r.o. 
 
 
 
 
 
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) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
4) Interpelácie poslancov 
5) Výsledky inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2013 
6) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície  za obdobie IV. štvrťroka 

2013 
7) ÚPN mesta - zmena a doplnok č. 6  
8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
9) Aktuálne záležitosti mesta  
10) Schválenie návrhu uznesení 
11) Záver 

 
 
 



  
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Balázs Csaba, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Ing. Štefan 
Estergomi, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik,  Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, 
Szakó Ladislav, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
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. László Kerekes a 
Mgr. Csaba Balázs. 

 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Ing. Varga – 
predseda,  členovia – p. Eibner, Bc. Mojzeš, Ing. Fehér, Ing. Estergomi  
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Balázs Csaba, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Ing. Štefan 
Estergomi, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik,  Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, 
Szakó Ladislav, Mgr. Zsuzsanna Szvorák 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 

Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Róbert Belko. 
 
 

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 
- Majetkovoprávne záležitosti  

 
2. Komisia pod., RP a CR 

- Čierne skládky v meste 
- Umiestnenie  dopravného zrkadla – Viničná - Mlynská 
 

3. Finančná komisia 



- Vyhodnotenie činnosti za rok 2013  
- Plán zasadnutí  komisie 

 
4. Komisia školstva, mládeže a športu 

- Najlepší športovci   v roku 2013 
- Plán zasadnutí na rok 2014 

 
 

5. Komisia kultúry 
- Využitie  budovy bývalého daňového úradu  
- Kultúrne akcie  v meste 

 
 
 
K bodu č. 4) Interpelácie poslancov 
 
Ing. Kerekes -  aký je termín na rekonštrukciu  SAD? 
p. primátor – zistíme  to u Ing. Vargu zo zmluvy a oznámime Vám ho.  
 
 
K bodu č. 5) Výsledky inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2013 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga .  Poslanci nemali 
k materiálu žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície  za obdobie IV. štvrťroka 2013 
 
 

Správa bola poslancom predložená písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ju 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž.  
Mgr. Szvorák -   teší ma, že sa kamerový systém rozširuje. 
p. primátor -   v budúcnosti plánujeme rozširovať kamerový systém  o kamery, na ktorých je 
možné aj nočné  videnie.  
Bc. Mojzeš  - som rád, že sa podarilo objasniť aj pôvodcov niektorých čiernych skládok 
v meste. 
p. primátor -  nelegálne  skládky riešime  skoro  denne.  
p. Eibner – viem o tom, že kamerový systém sa zdokonaľuje. Chcem sa však  opýtať ako sa  
vykonáva  hliadková  činnosť v nočných hodinách. 
Bc. Baláž -  cez  týždeň   máme služby  naplánované  ináč ako cez víkendy. Počas víkendov 
máme stále nočné  služby. 
p. Eibner – plánujete pokračovať aj v kontrolách pohostinských zariadení?  
Bc. Baláž – áno v spolupráci s políciou. 
 
 
 
 
 



K bodu č. 7) ÚPN mesta - zmena a doplnok č. 6  
 

Návrh  VZN bol poslancom predložený písomne . Tvorí  prílohu zápisnice z dnešného 
rokovania a do MZ ho predložila vedúca referátu stratégie  rozvoja, Ing. Arch. Erika  
Anderková. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky.  
Poslanci za  VZN hlasovali nasledovne :  
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Balázs Csaba, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Ing. Štefan 
Estergomi, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik,  Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, 
Szakó Ladislav, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 8) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 

a) Správa hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených  petíciách a sťažnostiach 
za rok 2013 

 
b) Správa hlavného kontrolóra  o vykonanej  kontrole plnenia rozpočtu MsKS 

v oblasti príjmov z vlastníctva v roku 2012 

c) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta 
v oblasti aktivity 3.12  Autodoprava (MsÚ, MsP) za I. polrok 2013 a Správa 
o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 
vykonanou hlavným kontrolórom mesta – kontrola čerpania rozpočtu mesta 
v oblasti aktivity 3.12 (MsÚ, MsP) Autodoprava za I. polrok 2013 

 
d) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 

 
e)  

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
p. Eibner – správa  vykonaná hlavným kontrolórom na  autodoprave ma  dosť zarazila.  
Ing. Estefán -  toto ešte nie je konečná  správa, momentálne sa vykonáva aj kontrola   rokov  
2011 a 2012. 
 
 
K bodu č. 9) Aktuálne záležitosti mesta  
 
 
 Pán primátor informoval poslancov  MZ  o nasledovných aktuálnych  záležitostiach: 
 

- Zahájila sa implementácia na  projekte k odpadovému hospodárstvu, hlavne 
propagáciou separovaného zberu odpadu  

- Príprava projektu na   výstavbu bytovky pre  MRK 
- Čakáme na výzvu  na  rekonštrukciu  ZŠ Mládežnícka – momentálne nie je 



alokovaných dostatok finančných zdrojov. 
- Máme podanú žiadosť na rekonštrukciu strechy na telocvični  na Farskej lúke  

na  Ministerstve školstva aj na Ministerstve financií. 
- Máme podanú žiadosť na rekonštrukciu futbalového ihriska na  Futbalovom 

zväze a Ministerstve školstva. 
- Pripravujeme  projekt na kanalizáciu časti V – Mlynská ulica. 
- Radi by sme sa zapojili do výstavby komunálnych bytov  cez   ŠFRB. 
- Plánujeme aj tento rok rekonštrukciu miestnych  komunikácií. 
- Využitie  budovy bývalého Daňového úradu. 
- Plánujeme zriadiť   Dobrovoľný hasičský zbor. 

 
Mgr. Szvorák -    rada by som Vás informovala  o konaní  Medzinárodného workshopu s 
názvom Vyšehrad bez bariér - Medzinárodný workshop divadla a tanca, ktorý sa uskutoční 
prvýkrát na Slovensku v meste Fiľakovo.  
p. Eibner – mladí ľudia z mesta  odchádzajú  nielen kvôli nedostatku bytov, ale aj nedostatku 
práce. Počul som,  že sa  má v najbližšej dobe   odsťahovať z Fiľakova aj  firma Dometic. Je 
to pravda? 
p. primátor-  firma Dometic dostala minulý rok  vládny stimul a zaväzuje ich to  ostať tu  min. 
po dobu 6 rokov. 
p. Anderko -  občania sa sťažujú na zákaz parkovania  na  SAD a parkujú pri ceste, kde je to  
nebezpečné. 
p. primátor – nevieme to  ovplyvniť. Máme  schválený   dopravný projekt  Dopravným 
inšpektorátom v Lučenci a značka zákaz   státia tam musí byť umiestnená. 
Mgr. Balázs – pri podaní  žiadosti stavebníkom  treba prerokovať aj   možnosť parkovania  pri 
budove, ktorú plánuje  postaviť alebo zrekonštruovať. 
Sťažovateľka p. Urbančoková – ja som  podala  sťažnosť 13.02.2014 v tejto veci a chcela by 
som sa informovať ako sa  táto sťažnosť bude riešiť? Zákazníci sa do obchodu  nevedia 
dostať. Mohla by tam byť zriadená  jednosmerná premávka.  
p. primátor – je tam nebezpečenstvo  nehody. Plánuje tam  postaviť  parkovisko aj majiteľ 
zdravotníckeho centra a je možnosť parkovania aj na konci autobusového nástupišťa. 
Ing. Estefán – nikde na Slovensku nie  je možnosť parkovať na  autobusovom nástupišti. 
 
 
K bodu č. 10) Schválenie návrhu uznesení 
 
 

Predseda  návrhovej komisie Ing. Zoltán Varga   prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Balázs Csaba, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Ing. Štefan 
Estergomi, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik,  Ing. László Kerekes,  Bc. Mojzeš František, 
Szakó Ladislav, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 
 
 
 
 



K bodu č. 11) Záver 
 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť 
a zasadnutie  mestského zastupiteľstva ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Ing. László Kerekes                                                                     Mgr. Csaba Balázs 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 


