
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

5. novembra 2009 
 

Počet poslancov: 19 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Jozef Agócs – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing.Zoltán Varga – vedúci odd. MM  
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing.arch. Erika Anderková – vedúca odd. ÚP, RR a PP 
Bc. Erika Szabová  - vedúca finančného oddelenia 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci SpOcÚ 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.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 schválený nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Informácia o výstavbe hypermarketu  Tesco 
4) Informácia o príprave  rekonštrukcie budovy Ha ZZ vo Fiľakove 
5) Informácia i bezpečnostnej  situácii v obvode Fiľakovo 
6) Interpelácie poslancov 
7) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  
      a školských zariadení v školskom roku 2008/2009 
8) Informačná správa o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov  k 31.8.2009 
9) Správa o výsledkoch plnenia  úloh na úseku rozvojových programov mesta, 

spracovania a vyhodnotenia úspešnosti vypracovaných projektov – stav k 30.9.2009, 
doplnený aktuálnym stavom ku dňu prejedania správy 

10) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
11) Návrh na úpravu VZN  o poskytovaní sociálnych služieb... 
12) Návrh VZN o správe, údržbe a čistení miestnych  komunikácií 



12a) Projekt zimnej údržby komunikácií 
13) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
14) Majetkovoprávne záležitosti 
15) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Prerokovanie prevádzkovania herní  na území mesta a návrh na úpravu VZN mesta 
o prevádzkovom čase 

b) HMF – návrh na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu PO 
c) Žiadosť o súhlas pre HK mesta podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 
d) Žiadosť o spoluprácu od Filagro plus  s.r.o. 

16) Schválenie návrhu uznesenia 
17) Záver 

Poslanci program dnešného zasadnutia  MZ jednohlasne schválili. 
 
       Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania pán primátor určil nasledovných dvoch 
poslancov MZ: 
 

Parti Zoltán 
Klára Farkasová 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Ladislav Zupko, 
Agnesa Husztiová, 
Jozef Tankina, 
Vladimír Cirbus. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Informácia o výstavbe hypermarketu  Tesco 
 
      Informáciu o plánovanej výstavbe  HM Tesco predložil zástupca firmy Ardis , Mgr. 
Vrban. 
p. Agócs -  s pánom Vrbanom sme v stálom kontakte a prerokovali sme to už aj na zasadnutí 
MR. 
Mgr. Vrban – je reálny predpoklad na to, že v novembri sa to už schváli. Ja som rád, že sa 
nám podarilo už aj toto čo teraz máme. Ľudia aj tu majú právo  na kvalitné služby. Plánujú sa  
tu nielen potraviny, ale celá škála tovarov. 
p. Agócs – vy ste navrhovali predĺženie zmluvy do októbra 2010, ja by som bol rád, keby sa 
predĺžila len do júna 2010. 
Mgr. Vrban – v tomto nevidím žiaden problém, ak to totiž nestihneme do  30. júna 2010, tak 
to už nestihneme vôbec. 
p. Gulyás – ja takéto snahy môžem len podporovať. 
p. Cirbus -  počíta sa pri výstavbe  aj s archeologickým prieskumom? 
Mgr. Vrban – áno, robíme to stále. 
p. Eibner – kedy asi plánujete otvorenie? 
Mgr. Vrban – všetko závisí od rozhodnutia v Londýne, ale asi okolo Vianoc 2010. 
K bodu č. 4) Informácia o príprave  rekonštrukcie budovy Ha ZZ vo Fiľakove 



 
      Pán primátor prečítal poslancom plánované rekonštrukcie  na budove Ha ZZ vo Fiľakove, 
ktoré poskytlo Okresné riaditeľstvo Ha ZZ v Lučenci.  
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5) Informácia o bezpečnostnej  situácii v obvode Fiľakovo 
 
 
       
    Informáciu o bezpečnostnej situácii predložil poslancom MZ  zástupca riaditeľa OOPZ, p. 
Koronczi Vojtech. Informoval poslancov o počte  prípadov, počte priestupkov, počte 
objasnených skutkov a o závažnejších trestných činoch v obvode Fiľakovo. 
p. Agócs – spolupráca s MsP je veľmi dobrá ako to čítam každý týždeň v záznamoch MsP.  
MsP zaznamenala prípady, keď mladí vodiči bez vodičského oprávnenia   a pod vplyvom 
alkoholu jazdili   na autách. 
p. Gulyás – chcel by som sa Vám  z pozície predsedu KOVP poďakovať. 
p. Agócs – som rád, že krajský riaditeľ splnil svoj sľub a navýšil počet policajtov vo 
Fiľakove. 
p. Eibner – je potešiteľné, že sa vo Fiľakove zvýšil stav policajtov. Plánuje sa v takomto 
prípade aj nejaká pešia hliadka? 
p. Koronczi – keď budem mať tých 30 ľudí plánujem aj pešiu hliadku. 
p. Parti – tieto stavy sa zvyšujú reálne alebo len administratívne? 
p. Koronczi – reálne. 
 
K bodu č. 6) Interpelácie poslancov 
 
     Poslanci MZ nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
K bodu č. 7) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl        
                     a školských zariadení v školskom roku 2008/2009 
 
      

A) ZŠ s VJM  Mládežnícka 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka  ZŠ, Mgr. Agnesa Janušeková. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ k nej nemali žiadne pripomienky. 
 

B) ZŠ Školská 
      Písomne spracovanú správu  do MZ predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Ľubomír Lempochner. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci nemali k správe žiadne 
pripomienky. 
 

C) ZŠ s VJM L. Mocsáryho Farská lúka 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil riaditeľ ZŠ, 
Mgr. Šimko Štefan. 
MUDr. Gladiš – priemerný prospech   žiakov je dosť zlý. 
Mgr. Šimko – 90 % žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci majú slabý 
záujem o učenie. 
 

D) ZŠ Farská lúka 



       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložila  riaditeľka  
ZŠ Mgr. Ildikó Wágnerová. 
MUDr. Gladiš – ako to, že je O% odbornosť na zemepis? 
Mgr. Wágnerová – nemáme učiteľa, ktorý má aprobáciu na zemepis. 
Ing. Tóth – ako je škola vybavená výpočtovou technikou? 
Mgr. Wágnerová – veľmi dobre, sme spokojní. 
p. Parti – zúčastňujem sa zasadnutí školskej rady ako poslanec MZ. To čo sa od tejto školy 
očakáva, to aj spĺňa. 
 

E) ZUŠ 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ ZUŠ, Mgr. František Mráz. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – na zasadnutí MR som sa poďakoval všetkým riaditeľom za zvýšenú aktivitu na 
akciách organizovaných mestom.  
 

F) MŠ Štúrova 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MR predložila riaditeľka 
MŠ Helena Kecskemétiová. 
p. Eibner – technický stav budovy je naozaj  zlý. 
Ing. Esztergomi -  žiaľ špeciálne výzvy  na predkladanie projektov  pre MŠ nie sú. 
 

G) MŠ Daxnerova 
        Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka MŠ, Mgr. Danica Vargová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 

H) CVČ 
Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil  riaditeľ 

CVČ, Ing. Atila Dóša. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 8) Informa čná správa o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov   
                     k 31.8.2009 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci MZ k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 9) Správa o výsledkoch plnenia  úloh na úseku rozvojových programov mesta,  
                     spracovania a vyhodnotenia úspešnosti vypracovaných projektov – stav  
                     k 30.9.2009, doplnený aktuálnym stavom ku dňu prejedania správy 
 
 
 
 
 

A) Správa o výsledkoch plnenia  úloh na úseku rozvojových programov mesta 



 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, Ing. Július 
Kovács.  Správa je priložená k zápisnici z dnešného rokovania. 
p. Agócs – nestojíme  zle  ako niektoré okolité mestá. Máme všetky faktúry uhradené. 
Nehrozí nám ani to, že by sme sa  dostali  pod nútenú správu. 
 

B) Spracovanie a vyhodnotenie úspešnosti vypracovaných projektov 
 
     Písomne vypracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. PP, ÚP a RR, Ing. arch. Erika 
Anderková. Správa tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs -  za aktivitu vyvíjanú  v mene Geoparku Novohrad – Nógrád nie je nikto zo 
zamestnancov  mesta platený. Minulý týždeň od nás žiadali 8 mil. forintov na dopracovanie 
projektu na zaradenie do siete európskych geoparkov. Nemá peniaze ani maďarská strana. 
Neviem ako to budeme riešiť, lebo  v týchto aktivitách by som chcel pokračovať, aby sa tento 
región rozvíjal. 
 
 
K bodu č. 10)  Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 

A) Správa hlavného kontrolóra  o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu HMF na 
energie, vodu a komunikácie v roku 2008 

B) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej previerke okolností uverejnenia reklám  
      podnikateľov vo Fiľakovských zvestiach. 
C) Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu  
      nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení  
      opatrení podľa zápisnice o prerokovaní správy o kontrole čerpania rozpočtu   
      HMF  na energie, vodu a komunikácie v roku 2008 vykonanej hlavným  
      kontrolórom mesta. 
D) Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu  

            nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku -  Správa   
            hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z.   
            o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice,  
            ktorou sa určuje  postup mesta a ním  zriadených útvarov pri verejnom         
            obstarávaní  tovarov, služieb a stavebných prác s nízkou hodnotou na ZUŠ za rok    
            2008 

E) Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu    
       nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku – ZŠ s VJM  
       Mládežnícka  
 
       Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing Ladislav 
Estefán. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ  k nim nemali žiadne 
pripomienky. 
 
K bodu č. 11)  Návrh na úpravu VZN  o poskytovaní sociálnych služieb... 
 
 
  Písomne spracovaný návrh na úpravu VZN do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. 
Ľudmila  Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu 
nemali žiadne pripomienky. 



Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 12) Návrh VZN o správe, údržbe a čistení miestnych  komunikácií 
 
 
      Návrh VZN do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincnet Erdos. Tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného zasadnutia MZ. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 12a) Projekt zimnej údržby komunikácií  
 
 
     Písomne spracovaný projekt zimnej údržby do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent 
Erdos. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Mgr. Balázs -  pod zimnou údržbou sa rozumie aj údržba nespevnenej plochy  ďalej od 
obce, napr. Szentfali? 
Ing. Erdos – áno, údržba tejto plochy je tam zahrnutá. 
p. Farkasová – chodníky sa ťažko čistia od snehu, lebo keď sneží, tak sneh z komunikácií 
odhrnú na ne. 
Ing. Erdos- jednoznačne je to zodpovednosť  majiteľa danej nehnuteľnosti, kde sa chodník 
nachádza. 
 
 
 
K bodu č. 13) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 
       Návrhy a pripomienky komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 
1. Komisia školstva  a kultúry 

- rozširovanie  tried na MŠ 
 

2. KOVP 
- VZN o údržbe miestnych komunikácií a Projekt zimnej údržby 
- Strážiť od 1.11. cintorín 
 

3. Komisia výstavby a ŽP 
- vytvorenie pracovnej skupiny na monitorovanie  zamestnanosti v meste 
 

4. Finančná komisia 
- návrh na úpravu rozpočtu mesta – vložiť úpravy chodníkov a komunikácií v meste 
 

5. Komisia soc. vecí a zdravotníctva 
- akcia  „Poradňa zdravia“ 
 

6. Komisia CR RR 



- vyhodnotenie  „Svetový deň cestovného ruchu“ 
 

7. Komisia pre mládež a šport 
- mestská liga v minifutbale  
- Beh ulicami mesta -  zrušené 
 
Pani prednostka informovala poslancov , že dňa 11.11.2009 sa uskutoční spoločné zasadnutie  
komisií na prejednanie rozpočtu mesta. 
 
 
K bodu č. 14) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
         Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 

1. Kandera Ladislav 
MR súhlasí z odpredajom za  5 €/m2. 
Ing. Tóth – keď sme prejednávali majetkovoprávne záležitosti v komisii Ing. Balázsová 
zistila, že neplatí daň. 
p. Agócs – treba to dať do uznesenia z dnešného zasadnutia ako podmienku. 
Hlasovanie: 
Prítomní:16, Á: 15, N: 1, Zdr.sa: 0 
 

2. Žiadosti o vyradenie majetku  
- ŠJ pri MŠ Daxnerova 
- ZŠ Farská lúka 
- ZUŠ 
p. Agócs – navrhujem, aby vyraďovacia komisia tieto žiadosti prerokovala, urobila zápis 
a prerokujeme to na decembrovom zasadnutí MZ. 

 
K bodu č. 15) Aktuálne záležitosti mesta 
a) Prerokovanie prevádzkovania herní  na území mesta a návrh na úpravu VZN mesta  
      o prevádzkovom čase 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil  vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – navrhujem, aby sme prerokovanie tohto bodu  odročili a prerokovali ho keď 
budeme mať rozhodnutie krajského súdu. 
 
b) HMF – návrh na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu PO 

Písomne spracovaný  návrh do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvorí  
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
c) Žiadosť o súhlas pre HK mesta podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 
      Ing. Estefán informoval poslancov MZ o tom, že spoločenstvo vlastníkov bytov  kde býva  
má dozornú radu do ktorej ho občania zvolili za člena a je povinný požiadať MZ o súhlas na 
vykonávanie tejto funkcie. Poslanci nemali  k tomuto bodu žiadne pripomienky. 
 
d) Žiadosť o spoluprácu od Filagro plus  s.r.o. 



Pán primátor prečítal  list  od Filagra, v ktorom žiadajú o spoluprácu. Plánujú s výstavbou  
tepelnej elektrárne na biomasu pri čističke odpadových vôd. Ďalej informoval poslancov 
o vytvorení pracovnej skupiny v zložení: Ing. Illés, Ing. Esztergomi, Ing. Kovács, p. primátor 
a ako pozorovateľ Ing. Estefán.  Táto pracovná skupina je poverená rokovaním v tejto veci 
a o priebehu rokovaní bude informovať poslancov na zasadnutiach MZ. 
K bodu  č. 16)  Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predseda návrhovej komisie, JUDr. Norbert Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia. Poslanci MZ za uznesenie hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 17) Záver 
 
       Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Zoltán Parti                                                                                  Klára Farkasová 
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 


