
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

8. novembra  2007 
 

 
Počet poslancov: 19 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Jozef Agócs – primátor mesta 
Bc. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing.Zoltán Varga – vedúci odd. MM  
Bc. Erika Szabová – vedúca odd. financií 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing.arch.Anderková – ved. odd. ÚP a PP 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, 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 schválený nasledovne: 
 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Prehľad aktuálnych projektov – výstupy a výsledky v kalendárnom  

roku 2007 - prezentácia 
6) Plánovanie strategického  rozvoja mesta Fiľakovo - prezentácia 
7) Revitalizácia  a stavebná obnova námestí a parkovacích plôch na 

hlavnej urbanistickej osi historického jadra mesta Fiľakovo – 
prezentácia 

8) Turistická mapa mesta Fiľakovo – aktualizácia a úprava pôvodnej  
turistickej mapy – prezentácia 

9) Správa o výsledkoch plnenia  úloh na úseku rozvojových  programov 
mesta, spracovania  a vyhodnotenia úspešnosti vypracovaných 



projektov  - stav k 31. 8. 2007, doplnený aktuálnym stavom ku dňu 
prejednania správy 

10) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

11) Informačná správa o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej 
informácie predkladanej MZ v roku 2006  

12) Správa o stave v likvidácii pohľadávok mesta – stav k 30.9.2007 
13) Návrh VZN mesta  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach na území mesta Fiľakovo- Dodatok č. 1 
14) Návrh VZN mesta o dani z nehnuteľností na rok 2008 
15) Návrh VZN mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
16) Činnosť Mestského úradu vo Fiľakove od poslednej správy podávanej 

v roku 2006 
17) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
18) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ 
19) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Úprava rozpočtu mesta  - VPS 
b) Súhlas s vykonávaním  podnikateľskej činnosti – Hradné múzeum 
c) Vymenovanie náčelníka MsP 
d) Informácia o predaji UNIMOBUNIEK 

20) Interpelácie poslancov 
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: 
 

MUDr. Štefan Gladiš 
Klára Farkašová. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov  a neposlancov 
MZ: 
Ing. Zoltán Varga, 
Erik Kelemen, 
Róbert Eibner, 
Zsuzsanna Szvorák, 
Jozef Jačmeník. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Prehľad aktuálnych projektov – výstupy a výsledky v kalendárnom  roku  
                     2007 - prezentácia 
 
 



      Prezentáciu do MZ predložila  vedúca odd. PP, ÚP a RR, Ing. arch. Anderková Erika. 
p. Agócs – využívame všetky možnosti na získavanie finančných prostriedkov. Svedčí o tom 
aj táto prezentácia a aj ďalšie prezentácie. 
 
 
K bodu č. 4) Plánovanie strategického  rozvoja mesta Fiľakovo - prezentácia 
 
 
   Prezentáciu do MZ predložili spracovatelia  rozvojových dokumentov. 
p. Agócs – projektovanie a aj tieto dokumenty sú dôležité ďalší rozvoj mesta. 
Mgr. Balázs -  robili ste už niečo podobné v tomto regióne? 
Predkladateľ – najbližšie v Šahách. 
Mgr. Balázs – zosúladili ste získané informácie aj s okolitými regiónmi? 
Predkladateľ – toto bude obsahom synergie, ktorá sa chystá teraz. 
p. Takács – teraz to môžeme len brať na vedomie a navrhujem to tak dať aj do uznesenia. 
 
 
 
K bodu č.5) Revitalizácia  a stavebná obnova námestí a parkovacích plôch na hlavnej  
                    urbanistickej osi historického jadra mesta Fiľakovo – prezentácia 
 
 
     Prezentáciu do MZ predložil spracovateľ štúdie. 
p. Agócs -  máme zámer znížiť parkovacie miesta v centre mesta. V týchto dňoch  začnú pri 
Bille s realizáciou parkoviska. Tento smer je správny a pre nás je teraz úlohou vybrať  vhodnú 
alternatívu.  
p. Parti – keď sa uzavrie priestor   za obchodným domom Billa znemožní sa aj jeho 
zásobovanie a veľmi sa zaťaží križovatka Biskupická –Hlavná . Ja nie som proti, aby pred 
gymnáziom bola pešia zóna, ale to  bude veľmi zaťažujúce pre túto križovatku.  Nebude to 
účelné a bude to problém. 
p. Agócs –v tejto veci asi bude rozhodnutie najťažšie. 
Predkladateľ – treba myslieť aj do budúcnosti, napr. treba myslieť aj na odklonenie dopravy, 
aby sa potom nemuseli tieto plochy prerábať. 
p. Takács – je pravda čo hovorí pán Parti, ale je pravda aj to čo hovorí predkladateľ štúdie. 
Skutočnosťou je, že keď dovezú do Billy tovar, tak zo  Sládkovičovej na Hlavnú naozaj nedá 
prejsť. Ja by som o týchto alternatívach ešte premýšľal, predpokladám, že ani jedna neprejde 
v takejto podobe ako bola navrhnutá. 
Mgr. Balázs – mesto nemá veľa takýchto plôch a preto treba prijať nejaké kompromisné 
riešenie. 
p. Gulyás – treba uvažovať  aj s parkovaním pre turistov, netreba hneď znižovať parkovacie 
plochy. 
Mgr. Balázs – parkovanie pre turistov  sa dá riešiť podľa mňa v priestoroch SAD. 
Ing. Tóth – ja som za vytvorenie plnohodnotnej zelene pred MsÚ a gymnáziom. Všade sa 
tlačí doprava von z miest. 
p. Agócs – dávam Vám návrh, aby tieto alternatívy ešte prejednali v komisiách výstavby 
a ochrany verejného poriadku. 
Ing. Belko – má mesto na toto vyčlenené prostriedky? 
p. Agócs – je to ešte budúcnosť, my pripravujeme projekty do budúceho obdobia. 
 
 



K bodu č. 6) Turistická mapa mesta Fiľakovo – aktualizácia a úprava pôvodnej   
                     turistickej mapy – prezentácia 
 
 
     Prezentáciu do MZ predložila vedúca odd. PP, ÚP a RR, Ing. arch. Anderková Erika. 
Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 6a) Schválenie zmluvy  o založení z.p.o. GEOPARK 
 
    Správu do MZ predložil vedúci správneho oddelenia, JUDr. Norbert Gecso. Prečítal návrh 
na zmluvu, hlavné ciele a aktivity združenia. 
p. Agócs – s realizáciou GEOPARKU sme začali už dávnejšie s RNDr. Klindom. 
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 7) Správa o výsledkoch plnenia  úloh na úseku rozvojových  programov mesta,   
                     spracovania  a vyhodnotenia úspešnosti vypracovaných projektov  - stav     
                     k 31. 8. 2007, doplnený aktuálnym stavom ku dňu prejednania správy 
 
 
      Písomne spracovanú správu a prezentáciu do MZ predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, 
Ing. Július Kovács. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Mgr. Balázs – môžeme sa tešiť, že toľko pekných vecí je v našom meste. Mám len jednu 
pripomienku, bolo by dobré upraviť stromy na Biskupickej ulici. 
p. Takács – preinvestovať v meste 53 mil. nie je maličkosť. 
 
 
 
K bodu č. 8) Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení  
                     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 
 
 
A) ZŠ Mládežnícka 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Agnesa Janušeková. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
B) ZŠ Školská 
 
Písomnú správu do MZ predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Ľubomír Lempochner. Tvorí súčasť 
zápisnice a poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
C) ZŠ s VJM L. MOCSÁRYHO Farská lúka 
 
  Písomnú správu vypracoval riaditeľ ZŠ, Karol Bolla a do MZ ju predložil zástupca riaditeľa 
Štefan Šimko. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky.  



D) ZŠ Farská lúka 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Ildikó Wágnerová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – od septembra tu prevádzkujeme novú školskú jedáleň, čo znamená aj pre mesto 
plus výdavky. 
 
E) ZUŠ 
 
     Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložil riaditeľ ZUŠ, Mgr. František Mráz. 
Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
F) CVČ 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci  CVČ, Norbert Varga. Tvorí súčasť 
zápisnice.   
p. Agócs – keď pôjdem do jedálne na obed, môžeme si pozrieť aj priestory, kde sa presťahuje 
CVČ.  
Mgr. Balázs -  ja len dúfam, že aj  presťahovaní bude taká dobrá spolupráca. 
 
 
G) MŠ Štúrova 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka MŠ, Helena Kecskemétyová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
RNDr. Tomolya -  hľadal som v či je v správe  zahrnuté, že ste od Regio Fileck dostali staršie 
počítače. 
p. Kecskemétyová – bolo to zahrnuté ešte v predchádzajúcej správe. 
 
 
H) MŠ Daxnerova 
 
 
      Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložila riaditeľka MŠ  Danica Vargová.  
p. Takács -  tieto správy nám pomáhajú vytvoriť si reálny obraz o školách. 
p. Eibner – zohľadňujete nejaké kritériá pri prijímaní detí do škôlky? 
p. Vargová – áno 
 
 
 
K bodu č.9) Informa čná správa o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej  
                    informácie predkladanej MZ v roku 2006  
 
 
 
        Písomne spracovanú správu do MZ   predložil  vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice. 
Poslanci MZ vzali správu na vedomie a nemali k nej žiadne pripomienky. 



K bodu č. 10) Správa o stave v likvidácii pohľadávok mesta – stav k 30.9.2007 
 
      
     Písomne spracovanú správu do MZ   predložil  vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs -  výsledky sú dobré, ale mohli by byť ešte aj lepšie.     
p. Parti – ja nesúhlasím, aby sme pohľadávky len tak odpisovali. 
p. Takács- mali by sme to dať skúsiť vymáhať nejakej firme, aj keď to neprijmú aspoň 
budeme mať podklad, že sme to skúsili. 
 
 
K bodu č.11) Návrh VZN mesta  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových  
                      miestach na území mesta Fiľakovo- Dodatok č. 1 
 
 
     Písomne spracovaný návrh VZN do MZ   predložil  vedúci odd. správy MMDaP, Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs – ak sa poslanci rozhodnú kontrolovať, tak aký je postup? 
Ing. Varga – týchto poslancov musí schváliť MZ a musia byť  uvedení v uznesení. 
p. Agócs – musia teda dostať poverenie od MZ. 
p. Takács – vo VZN je uvedená tržnica alebo trhové miesto? 
Ing. Varga – je to trhové miesto. 
Hlasovanie: 
P: 18, Á: 18, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 12) Návrh VZN mesta o dani z nehnuteľností na rok 2008 
 
 
    Písomne spracovaný návrh VZN do MZ  predložil vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga.  Tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs – treba brať ohľad na tvorbu rozpočtu a ten sa tvorí z daní a poplatkov. 
p. Takács – uznávam, že to je priorita a navrhujem toto VZN prijať. 
p. Tóth -  koľko získame do rozpočtu do plusu? 
p. Agócs – je to asi okolo 450.000,- Sk. 
Hlasovanie: 
P: 18, Á: 18, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
 
K bodu č. 13) Návrh VZN mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
                       stavebné odpady 
 
 
       Písomne spracovaný návrh VZN do MZ  predložil vedúci odd. správy MMDaP, Ing. 
Zoltán Varga.  Tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs – reagujeme na aktuálnu situáciu. 
Mgr. Balázs – teraz ej toto jediné riešenie. Do budúcnosti by sme mohli uvažovať so 
zahrnutím nejakých bonusov do VZN za separáciu odpadu.  



p. Takács – súhlasím s Mgr. Balázsom, v budúcnosti by sme sa mali viac starať o separovaný 
zber. 
Hlasovanie: 
P: 18, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 14) Činnosť Mestského úradu vo Fiľakove od poslednej správy podávanej  
                       v roku 2006 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila  prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – na MR sme sa dohodli na tom, že na MsÚ zriadime kanceláriu prvého kontaktu 
a už sa na tom pracuje. 
p. Takács -  doporučujem túto správu brať na vedomie. 
 
 
K bodu č. 15) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
      Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
1. 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 ZŠ s VJM na Mládežníckej 
ulici č. 7 vo Fiľakove 
Poslanci MZ vzali správu na vedomie a nemali k nej žiadne pripomienky. 
2. Sťažnosť na primátora mesta – Malvína Bánošová 
 Pán hlavný kontrolór prečítal poslancom listy pani Bánošovej – Žiadosť o poskytnutie 
informácií zo dňa 17.7.2007 adresovaná primátorovi mesta, Informácia o odchyte  túlavého 
psa zo dňa 30. 7. 2007 od primátora mesta , Sťažnosť proti postupu primátora mesta Fiľakovo 
pri podávaní informácií podľa zákona č. 152/1998 Z.z.  
p. Agócs – mojou úlohou je riešiť oveľa zložitejšie veci a bol by som rád, keby sa 
v budúcnosti takéto prípady už nevyskytli. 
Ing. Estefán – je tu ešte aj sťažnosť proti postupu činnosti  príslušníkov MsP vo Fiľakove, tú 
má v kompetencii riešiť novovymenovaný  náčelník MsP. 
MUDr. Gladiš – podľa môjho názoru, odpoveď ktorú dostala pani Bánošová bola adekvátna. 
p. Parti – ja si myslím, že ak niekto nesúhlasí s odpoveďou, ktorá mu bola poskytnutá, nech sa 
obráti na súd. 
p. Agócs – aký máte návrh na uznesenie? 
p. Takács – podľa mňa je táto sťažnosť neopodstatnená, a to navrhujem dať aj do uznesenia. 
Ak má niekto nejaké výhrady na to sú tu iné inštitúcie. 
 
 
K bodu č. 16) Vyhodnotenie námetov podaných komisiami MZ 
 
 
      Poslancov o činnosti komisií informoval zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 



- komisia pre mládež a šport 
Navrhujú zorganizovať mestskú ligu aj pre školy. Na takúto činnosť by aktivity mali vyjsť od 
školy a učiteľov. 
- komisia kultúry 
Nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
- komisia mestského majetku a CR 
Navrhujú zo získaných prostriedkov z predaja pozemkov kúpiť nehnuteľnosti. Na Baštovej 
ulici je nelegálna skládka – už prebieha jej likvidácia aj domom. 
- KOVP 
Návrhy, ktoré podala táto komisia  postúpim na riešenie  náčelníkovi MsP. 
- komisia výstavby 
Prejednávali projekty a majetko-právne záležitosti. 
- finančná komisia 
Nemali žiadne námety ani pripomienky. 
p. Agócs – chcel by som len pripomenúť predsedom komisií, aby sa zápisnice zo zasadnutí 
vypracovávali pružne. 
p.Takács – činnosť priestupkovej komisie nie je zachytená. 
P. Parti, ako predseda komisie, informoval poslancov o jej činnosti. 
 
 
K bodu č. 17) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
A) Úprava rozpočtu mesta - VPS 
  
     Správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k správe nemal žiadne pripomienky. 
 
B) Súhlas s vykonávaním podnikateľskej činnosti – Hradné múzeum 
 
     Žiadosť o súhlas s podnikaním od riaditeľa Hradného múzea  tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného zasadnutia MZ. Poslancom ju predložila prednostka MsÚ. 
p. Agócs – jedná sa o to, že k podnikaniu potrebujú súhlas MZ, lebo tieto činnosti sa nedajú 
z VPS delimitovať. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
C) Vymenovanie náčelníka MsP 
 
 
      Pán primátor informoval poslancov, že dňa 19.10.2007 sa konalo výberové konanie na 
obsadenie miesta náčelníka MsP. Vyhral  pán Bc. Pavel Baláž. 
 
 
D) Informácia o predaji UNIMOBUNIEK  
 
 
     Ing. Varga informoval  poslancov MZ  o tom, že  po odsúhlasení  predaj unimobuniek  sa 
prihlásil jeden podnikateľ z Vidinej, ktorý o ne prejavil  záujem, ale zatiaľ   ich nemá kde 
umiestniť. Pozemok, na ktorý  ich chce umiestniť, je v štádiu vybavovania. 



p. Agócs- ak je to vážny záujemca treba predĺžiť termín a uviesť v kúpnej zmluve, že mesto 
nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody. 
p. Eibner – treba  o vyzvať, aby sa k tomu vyjadril. 
 
 
 
K bodu č. 18) Interpelácie poslancov 
 
 
 
      Poslanci MZ v tomto bode nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 19) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
        Predseda návrhovej komisie, Ing. Zoltán Varga prečítal návrh na uznesenie z dnešného 
zasadnutia MZ, poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
P: 17, Á: 17, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č.20) Záver 
 
 
       Po vyčerpaní všetkých bodov rokovanie primátor mesta ukončil  dnešné zasdnutie 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                              II. overovateľ: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                 Klára Farkašová 
  
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


