
  
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

6. novembra  2008 
 

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 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
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) Interpelácia poslancov 
4) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach  škôl 

a školských zariadení v školskom roku 2007/2008 
5) Správa o výsledkoch plnenia úloh  na úseku rozvojových programov  mesta –stav  

k 30.9.2008, doplnený aktuálnym stavom ku dňu prejednania správy 
6) Činnosť Mestského úradu vo Fiľakove od poslednej správy podávanej v roku 2007 
7) Návrh na zmenu  VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií... 
8) Návrh na úpravu rozpočtových pravidiel mesta 
9) Návrh na úpravu  smernice  mesta o verejnom obstarávaní 
10) Správa predkladaná hlavným kontrolórom mesta 
11) Správa o stave v likvidácii pohľadávok mesta k 30.9.2008 
12) Informačná správa o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej informácie 



predkladanej  MZ v roku 2007 
13) Návrh VZN na vykonanie niektorých ustanovení zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov  
14) Pracovný poriadok pre pedagogických  zamestnancov a ostatných zamestnancov  

škôl a školských zariadení 
15) Návrh na zmenu VZN mesta o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu  nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti mesta Fiľakovo 
16) Návrh VZN mesta o určení miesta a času dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ 
17) Delegovanie  zástupcu mesta do RŠ pri MŠ Daxnerova  15 
18) Majetkovoprávne záležitosti 
19) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
20) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Správy o plnení opatrení  prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou  
       hlavného kontrolóra 
b) Vernostný  komunitný projekt  mesta Fiľakovo 
c) Rozdelenie komisie školstva a kultúry  

21) Schválenie návrhu uznesenia 
22) Záver 

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

Zsuzsanna Szvorák 
Ing. Róbert Belko. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Erika Szabová, 
Eibner Róbert, 
Tankina Jozef, 
MUDr. Štefan Gladiš, 
János Takács. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
p. Takács – ja som podal tento návrh, aby sme interpelácie presunuli z konca na začiatok 
zasadnutia a dúfam, že sa  tento môj nápad v budúcnosti osvedčí. 
p. Szvorák – navrhujem aby sa doplnili maďarské názvy ulíc  a názvy inštitúcií tiež po 
maďarsky. Bolo by tiež dobré keby aj podnikatelia požívali dvojjazyčné názvy. 
p. Agócs – minulý týždeň sme začali  iniciovať obnovu  tabúľ s názvami ulíc. Chceme tiež 
vymeniť tabule na našich inštitúciách. Podnikateľov nemôžeme nijako donútiť, na nich 
nemáme páky. 
Mgr. Svoreňová – pripravujeme aj VZN mesta o názvoch ulíc a chceli by sme ho dať do 
konca roka schváliť. 
Mgr. Balázs – bolo by už konečne dobré dať do poriadku tieto názvy. 



p. Gulyás – ja by som dokonca navrhol, aby boli viacjazyčné a nielen dvojjazyčné. 
MUDr. Gladiš – dvojjazyčné sú povinné len názvy obcí a ulíc. Súkromný sektor sa nedá 
ovplyvniť. 
Ing. Tóth – považujem za dobrý nápad obnovu tabúľ. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach    
                     škôl a školských zariadení v školskom roku 2007/2008 
 
 
 

A) ZŠ s VJM Mládežnícka7 
 
Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Agnesa Janušeková. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Gulyás – ja by som Vám odporúčal riešenie problémov na škole cez MsP. 
Mgr. Janušeková – ja mám dobrú spoluprácu s MsP. 
p. Eibner – ja by som preferoval do budúcnosti víziu tzv. školského policajta, aby bol stále 
poruke. 
PhDr. Fehér – legislatíva pojem školský policajt nepozná. 
 

B) ZŠ Školská 1 
 
Správu , ktorá tvorí súčasť zápisnice, do MZ predložil  riaditeľ ZŠ, Mgr. Ľubomír 
Lempochner. 
p. Agócs – bol by som rád keby všetci tak porovnávali  najdôležitejšie údaje s 
predchádzajúcim rokom tak ako je to v tejto správe. 
p. Gulyás – je to kvalitne spracovaná správa. 
 

C) ZŠ s VJM L. Mocsáryho, Farská lúka 64/B 
 
Písomnú správu do MZ predložil riaditeľ ZŠ, Karol Bolla. Tvorí  súčasť zápisnice z dnešného 
rokovania. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky.  
 

D) ZŠ Farská lúka 64/A 
 
Písomnú správu do MZ predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Ildikó Wágnerová. Tvorí  súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky.  
 

E) ZUŠ 
 
Správu , ktorá tvorí súčasť zápisnice, do MZ predložil riaditeľ ZUŠ, Mgr. František  Mráz. 
Ing. Tóth – nebola márna naša snaha, že sme bojovali za záchranu školy, aby nebola zrušená. 
Vidieť to aj na jej výsledkoch. 
p. Agócs – peňazí je vždy málo aj keď sa snažíme každej škole všemožne pomáhať. 
p. Eibner – patrí Vám poďakovanie aj za mimoškolské aktivity.  S financiami sa budeme 
boriť  stále. 
 



 
F) CVČ 

 
Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ CVČ, Ing. Attila Dóša. Správa tvorí 
súčasť  zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – treba propagovať  to, že CVČ je presťahované do školy. Boli vtedy obavy, keď sa 
tam sťahovalo od jednotlivcov, ale ukázali sa ako neopodstatnené. 
Ing. Tóth – má nový pán riaditeľ nové plány na rozvoj  inštitúcie. 
Ing. Dóša – plánujeme otvoriť nové krúžky, aby deti mohli čím pestrejšie  stráviť čas mimo 
školy. 
 
 

G) MŠ Štúrova 1 
 
Písomne spracovanú správu do MZ predložila  riaditeľka MŠ, pani Helena Kecskemétyová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 

H) MŠ Daxnerova 15 
 
Písomne spracovanú správu  do MZ predložila riaditeľka MŠ Mgr. Danica Vargová. Správa 
tvorí súčasť zápisnice. 
p.Agócs – pani riaditeľka  požiadala o opravu chodníka pri MŠ na Daxnerovej ulici. Boli sme 
sa pozrieť na ten chodník a nedá sa opraviť, treba nový chodník. Tento však len bude budúci 
rok. 
p. Szvorák – so všetkými správami som spokojná. Je v nich popísaná snaha každého učiteľa. 
Chcela by som sa poďakovať za prácu PhDr. Fehérovi, že naše školy  vedie správnym 
smerom. Chcela by  som podotknúť, že  pedagógovia sa  zriedkavo zúčastňujú podujatí 
organizovaných  mestom. 
 
 
K bodu č. 5) Správa o výsledkoch plnenia úloh  na úseku rozvojových programov  mesta  
                     – stav  k 30.9.2008, doplnený aktuálnym stavom ku dňu prejednania správy 
 
   Písomne spracovanú správu do  MZ predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, Ing. Július 
Kovács. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. 
p. Agócs – vypracovanie tejto správy bola náročná práca. S domovom dôchodcov  máme stále 
problémy. Máme tam nový stavebný dozor, ktorý je veľmi prísny. Stavba má byť dokončená 
v marci 2009. 
Ing. Tóth – kedy sa bude dokončovať Moyzesova ulica? 
Ing. Kovács – pokračujeme tam v územnom konaní, potom prebehne stavebné konanie a až 
potom budeme upravovať. 
p. Agócs – najprv tam musíme  urobiť kanalizáciu a až potom komunikáciu, aby sa 
neprepadávala. 
MUDr. Gladiš – čo  bude s Jesenského ulicou? 
Ing. Kovács – je naplánovaná na rok 2009. 
 
 
K bodu č. 6) Činnosť Mestského úradu vo Fiľakove od poslednej správy podávanej  
                      v roku 2007 
 



 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Navrhla zmenu organizačnej štruktúry na 
činnosť spoločného obecného úradu na stavebné konanie zvýšiť úväzok na 1 aj pre druhého 
zamestnanca. 
p. Takács – ja podporujem zvýšenie tohto úväzku. 
 
 
K bodu č. 7) Návrh na zmenu  VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií... 
 
 
 
       Návrh VZN mesta  tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania, do MZ ho predložila 
prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p. Agócs – menia sa v nariadení len jednotlivé sumy na eurá a určité názvy. Systém však bude 
taký istý ako doteraz. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 8) Návrh na úpravu rozpočtových pravidiel mesta 
 
 
       Písomne spracované rozpočtové pravidlá tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Do MZ ich predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Poslanci k nim nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 9) Návrh na úpravu  smernice  mesta o verejnom obstarávaní 
 
 
       Návrh na úpravu smernice do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 10) Správa predkladaná hlavným kontrolórom mesta 
 
 
     Správu do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 11) Správa o stave v likvidácii pohľadávok mesta k 30.9.2008 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil  vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania 



p. Agócs – na nedoplatku za TKO sa odzrkadľuje celková finančná situácia v meste.  
K bodu č. 12) Informa čná správa o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej  
                       informácie predkladanej  MZ v roku 2007 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil  vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 13) Návrh VZN na vykonanie niektorých ustanovení zákona NR SR č.   
                       195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov  
 
 
    Návrh VZN mesta do MZ predložil vedúci správneho odd., JUDr. Norbert Gecso. Tvorí 
súčasť zápisnice. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 14) Pracovný poriadok pre pedagogických  zamestnancov a ostatných  
                       zamestnancov  škôl a školských zariadení 
 
 
 
     Písomne spracovaný pracovný poriadok  do MZ predložil vedúci správneho oddelenia, 
JUDr. Norbert Gecso. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k nemu žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č.15) Návrh na zmenu VZN mesta o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu          
                      nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti mesta  
                      Fiľakovo 
 
 
     Návrh VZN mesta do MZ predložil, PhDr. Peter Fehér, odborný zamestnanec školského 
úradu. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 16) Návrh VZN mesta o určení miesta a času dieťaťa na plnenie povinnej   
                       školskej dochádzky v ZŠ 
 
 
     Návrh VZN mesta do MZ predložil, PhDr. Peter Fehér, odborný zamestnanec školského 
úradu. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 



Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
K bodu č. 17) Delegovanie  zástupcu mesta do RŠ pri MŠ Daxnerova  15 
 
 
     Návrh  do MZ predložil, PhDr. Peter Fehér, odborný zamestnanec školského úradu. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 18 ) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
      Písomne spracovaný  návrh do MZ predložil vedúci  odd. správy  MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Správa tvorí súčasť zápisnice.  
 
1.-3. Tankina Jozef, Tankina Štefan, Dóšová Eva 
p. Agócs -  treba od všetkých vlastníkov bytov súhlas, aby potom neboli problémy. 
Predaj za cenu 150,- Sk/m2 
Prítomní: 18, Á:18, N:0, Zdr.sa: 0 
 
4. Michal Golian 
Ing. Varga  - ja navrhujem, aby sme sa  k prejednaniu  tejto žiadosti vrátili vtedy, keď  
skolauduje dom., lebo na túto  lokalitu máme  aj inú žiadosť. 
MUDr. Gladiš – vedia o aký pozemok sa jedná? Je dosť malý. 
p. Takács – podľa mňa je to ulica na bývanie a nie na záhradkárske účely. 
Ing. Belko – ja to  tiež navrhujem neschváliť teraz a predložiť to na  ďalšie zasadnutie. 
Prítomní: 18, Á:15, N:0, Zdr.sa: 3 
 
5. FEKON, s.r.o. 
p. Agócs -  pre nás nie je z týchto alternatív ani jedna  prijateľná. 
Prítomní: 18, Á:14, N:1, Zdr.sa: 3 
Poslanci nesúhlasili s odpredajom. 
 
6. Anna Kainráthová 
p. Agócs – ja navrhujem, aby sme predbežne súhlasili s predajom a žiadateľka nech predloží 
na decembrové zasadnutie prehľad o tom, čo tam chce a ako realizovať. 
Ing. Illés – treba žiadateľovi  povedať, že sú tam uskladnené plynové fľaše, ktoré sú tam 
v bezpečí. 
p. Agócs -  koľko je tam fliaš? 
Ing. Illés – je ich tam asi okolo 50 kusov. 
p. Agócs – nejako to vyriešime. 
Prítomní: 18, Á:12, N:1, Zdr.sa: 4 
Poslanci odročili prejednávanie tejto žiadosti. 
 
7. PaedDr. Ján Petrus 
Prítomní: 18, Á:18, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci odsúhlasili žiadosť. 
 
8. Inventarizačná komisia   ŠJ pri MŠ Daxnerova 



Prítomní: 18, Á:17, N:1 Zdr.sa: 0 
 
 
9. Inventarizačná komisia pri MŠ- Óvoda Štúrova  
Prítomní: 18, Á:18, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
10. Návrh na vyradenie majetku MsKS 
Mgr. Agócs – sú tam len nejaké nezrovnalosti v evidencii. 
Ing. Belko – čo je reálne s týmito predmetmi? 
Mgr. Mázik – my sme v roku 1993 prebrali tieto predmety z Novohradského múzea  a MsKS 
ich má v evidencii. Vedúci múzea by sa vedel k tomuto adekvátnejšie vyjadriť, žiaľ nie je  
prítomný. 
p. Agócs – nemám rád , keď zodpovedný vedúci prenáša zodpovednosť  na svojich 
podriadených. Toto sa mi zdá ako jediné riešenie, lebo by sme viedli iba nekonečný boj. 
p. Gulyás – súhlasím s týmto návrhom. 
Prítomní: 18, Á:16, N:0, Zdr.sa: 2 
 
 
11. Oceľový skelet na Bottovej ulici 
Ing. Varga – chcem Vás poprosiť, aby ste zrušili pôvodné uznesenie na  odpredaj skeletu 
a schválili cenu 50.000,-  Sk. 
Hlasovanie za zrušenie pôvodného uznesenia:  
Prítomní: 18, Á:17, N:0, Zdr.sa: 1 
Hlasovanie o cene 50.000,- Sk: 
Prítomní: 18, Á:14, N:0, Zdr.sa: 4 
 
 
K bodu č. 19) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami 
 
 
   Informáciu poslancom MZ poskytol Ing.Esztergomi Štefan, zástupca primátora mesta.  
Zasadala len komisia výstavby a prejednávali majetkovoprávne záležitosti  a revitalizáciu 
mestského parku. 
 
 
K bodu č. 20) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a. Správy o plnení opatrení  prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou hlavného kontrolóra 

 
     Písomne spracované správy predložili  riaditelia ZŠ, poslanci vzali správy na vedomie. 
Písomné správy tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 

b. Vernostný  komunitný projekt  mesta Fiľakovo 
 
   Program pre poslancov MZ prezentoval  riaditeľ OTP Banky Slovensko vo Fiľakove. 
Prezentácia tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Eibner – vernostná karta je v čom lepšia? 
p. Jačmeník – vernostná karta je jednorazová záležitosť, môžu sa z nej vyberať prostriedky 



len dovtedy kým na nej niečo je. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Á:5, N:7, Zdr.sa: 6 
Poslanci s návrhom nesúhlasili. 
 

c. Rozdelenie komisie školstva a kultúry  
 
PhDr. Fehér -  školstvo si zaslúži väčšiu pozornosť ako mu je venovaná v komisii školstva 
kultúry, je tam prevaha v kultúre.  Preto sme vypracovali tri alternatívy: 
Prvá – kompetencie komisie sa prenechajú  mestskej školskej rade. Toto riešenie 
neodporúčam, lebo obidve fungujú podľa iného zákona. 
Druhá – komisiu celkom rozdeliť na školstvo a kultúru. Toto riešenie tiež neodporúčam, lebo 
je stred volebného obdobia a boli by tiež vysoké finančné nároky. 
Tretia – doplniť komisiu o dvoch členov 1 člen zo školstva a jeden z kultúry. Toto sa javí ako 
najlepšie riešenie a aj ho odporúčam prijať. 
p. Agócs – posledná alternatíva sa aj mne javí ako najlepšie riešenie. A na decembrové 
zasadnutie by bolo dobré predložiť návrh  na doplnenie členov komisie. 
 
 
 
K bodu č. 21) Schválenie návrhu uznesenia 
 
    Predsedkyňa návrhovej komisie, Bc. Erika Szabová  prečítala návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Á:18, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
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