
  
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

11. decembra  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 plnení rozpočtu mesta za I. – III. Q 2008, hospodárenie PO mesta, návrh na 

úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
5) Správa o činnosti MsP za III. Q 2008 
6) Návrh  rozpočtu mesta na roky 2009-2011, stanovisko HK k návrhu  rozpočtu mesta 
7) Návrh na zmenu  VZN mesta o pohrebníctve 
8) Návrh na úpravu cenníkov VPS 
9) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2009 
10) Návrh VZN mesta o dani z nehnuteľností 
11) Návrh VZN mesta o miestnych daniach 
12) Návrh VZN mesta  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady 



13) Zmena  VZN mesta, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl zriadených 
mestom Fiľakovo  

14) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
15) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na   I. polrok 2009 
16) Majetkovoprávne záležitosti 
17) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
18) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh VZN mesta o záväzných častiach ÚPN mesta 
19) Schválenie návrhu uznesenia 
20) Záver 

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

MUDr. Gladiš Štefan 
Imrich Gulyás. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
JUDr. Gecso Norbert, 
Mgr. Csaba Balázs, 
Ing. Róbert Belko, 
Ladislav Szakó, 
Zsuzsanna Szvorák. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 12, Áno: 10, Nie: 0, Zdr.sa: 2 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
p. Farkašová -  mám jednu prosbu na náčelníka MsP, aby boli v meste aj pešie hliadky, hlavne 
tam, kde  nie sú kamery. Chodia po meste skupiny detí, ktoré napádajú hlavne staršie ženy. 
Bc. Balázs – chodia pešie hliadky, ale o tomto nemáme vedomosti. Budeme to sledovať. 
p. Gulyás – ako stojí dopravné značenie smerom na Šíd, Šávoľ a Lučenec. 
Bc. Balázs – od 1. februára bude platiť všade 50km/h. 
p. Agócs -  ja nevidím problém v dopravnom značení, ale v ľuďoch. 
Bc. Balázs – my rýchlosť nemôžeme kontrolovať a štátna polícia sem chodí zriedka. 
p. Agócs – pán Marko, riaditeľ dopravného inšpektorátu stále tvrdí, že majú málo ľudí. 
Mgr. Balázs – treba sa už teraz v zimnom období starať o zeleň. 
Ing. Erdos -  máme to naplánované. 
p. Eibner – ja Vás tiež chcem poprosiť, z toho dôvodu, že sa blížia sviatky, aby MsP 
kontrolovala ako chodia deti domov zo škôl. Ide mi tu hlavne o používanie petárd. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o plnení rozpočtu mesta za I. – III. Q 2008, hospodárenie PO mesta,   
                     návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 
 
 



 
A) MsÚ 

 
     Písomne spracovanú   do MZ predložila vedúca odd. fin., Bc. Erika Szabová. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ nemal i k správe žiadne pripomienky. 
  

B) VPS 
 
    Správa, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ju predložil riaditeľ 
VPS, Ing. Vincent Erdos. 
p. Agócs – nové záväzky na VPS nevznikajú . Stále znižujeme ešte tie existujúce, ktoré 
vznikli ešte pred rokom  2003. 
MUDr. Gladiš – koľko je neplatičov za odvoz TKO? 
Mgr. Svoreňová – neplatičov  nespravuje VPS, ale MsÚ. 
MUDr. Gladiš – pýtam sa preto, lebo zase budú platiť len tí, ktorí platili aj doteraz. 
p. Agócs – nedoplatok je okolo 3 mil. a je to asi okolo 350 rodín. Všetko sú to sociálne 
odkázané rodiny. 
Mgr. Svoreňová – čiastočne sa to dá riešiť tak, že kto bude mať nedoplatok, tak ho 
nezamestnáme na menšie obecné služby. Musí mať spísaný aspoň splátkový kalendár. 
p. Agócs – uvidíme ako to bude ďalej , tieto dohody sú len do 31.12.2008. 
 
 

C) MsKS 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil  riaditeľ MsKS, Mgr. István Mázik. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 

D) HMF 
 
      Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložil riaditeľ 
Hradného múzea vo Fiľakove Mgr. Attila Agócs.  
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 

E) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2008 
 
       Písomne spracovaný návrh tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová.  
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 5) Správa o činnosti MsP  za III. Q 2008 
 
 
      Písomne spracovaná správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ju 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. Parti – OOPZ a MsP sa nedá porovnávať. Ja pokladám za užitočnú aj rómsku občiansku 
hliadku. Majú dobré miestne znalosti. Celkovú činnosť MsP  hodnotím kladne. Ak bude takto 



pokračovať ďalej, tak sa dosiahne to čo sa má dosiahnuť. 
p. Agócs – ja tiež podporujem činnosť rómskej občianskej hliadky. Je to pre naše mesto 
prospešné. Členovia MsP by mohli využívať ich znalosti.  Tento rok sme vynechali kamerový 
systém z rozpočtu. Dúfam, že keď dokončíme výstavbu domova dôchodcov budem môcť 
v jeho rozvoji pokračovať. 
p. Eibner- práca MsP sa jednoznačne zlepšila už aj podľa štatistík. Máme kamerový systém aj 
pred Billou, treba tam  kontrolovať parkovanie áut pri pomníku. 
Bc. Baláž – je štátna cesta a my tam nemáme žiadne právomoci. 
p. Agócs – poplatok  za parkovanie nevyberáme, lebo sme zvážili, že sme príliš malé mesto 
a je to pre nás neefektívne. 
Mgr. Agócs – chcem sa opýtať či MsP neuvažuje  tom, že by sa u nich zriadil  nejaký pult na 
kontrolu  bezpečnostných zariadení. 
p. Agócs – túto službu by mohli poskytovať aj podnikateľom  a vyberať za to poplatky. 
p. takács – v takomto prípade je potrebná nepretržitá služba. 
Bc. Baláž – je to zaťažujúce  a bolo by to na úkor hliadkovej služby. 
 
 
K bodu č. 6) Návrh  rozpočtu mesta na roky 2009-2011, stanovisko HK k návrhu   
                     rozpočtu mesta 
 
 

Písomne spracovaný návrh rozpočtu mesta do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. 
Ľudmila Svoreňová. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí súčasť zápisnice a do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
p.Agócs -  po schválení  rozpočtu Vám urobíme rekapituláciu  po starom. 
p. Takács -  podľa mňa  je návrh pána primátora , aby sme  dostali rozpočet aj v starej forme, 
lebo tento sa mi zdá byť dosť zložitý. 
p. Szakó – navrhujem, aby sa v budúcnosti zvolalo MZ vtedy, keď sa  zostavuje rozpočet 
a zostavovať ho aj spolu s nami. 
p. Agócs -  predtým než sem spracovali rozpočet, tak sme ho prejednali  s vedúcimi 
a riaditeľmi PO a potom s príslušnými komisiami. 
p. Eibner – ja by som radšej navrhoval 2x spoločné zasadnutie komisií. Na prvom by sme sa 
oboznámili s požiadavkami a na druhom by sme  predložili pripomienky k rozpočtu. 
p. Agócs – ja chcem dosiahnuť to, aby každá komisia  mala prehľad o rozpočte príslušného 
oddelenia. 
p. Takács – zostavenie rozpočtu je veľká administratívna práca a nikde sa to nerobí tak, že 
poslanci tvoria rozpočet na MZ. Predloží sa návrh a ten sa pripomienkuje.  
p. Agócs – ja len chcem, aby sme dosiahli ten stav, ktorý bol aj doteraz, aby sme vedeli robiť 
riadne to čo máme. Momentálne máme podané dva projekty na školy – Školskú 
a Mládežnícku a dva cezhraničné  projekty a akceptujem každú výzvu, ktorá je  pre naše 
mesto akceptovateľná. 
Ing.arch.Anderková – ja by som rada poprosila predsedov komisií, aby nás pozývali na svoje 
zasadnutia. 
Hlasovanie za rozpočet:  
Prítomní: 15, Á: 13, N: 0, Zdr.sa: 2 
 
K bodu č. 7) Návrh na zmenu VZN mesta o pohrebníctve 
 
 
      Písomne spracovaný návrh VZN mesta tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do 



MZ ho predložil  riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Poslanci MZ k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 8) Návrh na úpravu cenníkov VPS 
 
         Písomne  spracované cenníky tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ich 
predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
Mgr. Balázs -  treba do budúcnosti   uvažovať o maximálnom počte áut  na trhovisku. 
Ing. Erdos -  len toľko áut tam bude koľko sa zmestí, to má na starosti správca trhoviska. 
Ing. Estefán – v bode b urobiť čiarku a doplniť slovo traktor. 
Bc. Baláž – ja mám len jednu požiadavku, aby tá pani, ktorá vyberá poplatky ich vyberala tak 
ako má. Ja som jej ochotný poskytnúť aj hliadku ak treba. 
MUDr. Gladiš – najideálnejšie by bolo vyložiť tabuľu koľko treba za čo platiť. 
Ing. Belko -  treba dať urobiť na trhu aj vodorovné  dopravné značenie. 
p. Parti – neviem či máme právo vyberať poplatky, ak tam nie sú splnené určité podmienky, 
ako je napr. aj tečúca voda. 
p. Agócs – poplatok je preto nižší ako inde , lebo nie sú zabezpečené určité podmienky.  
 
 
K bodu č. 9) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2009 
 
      Písomne spracované plány práce do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Mgr. Agócs – v aprílovom zasadnutí doplniť aj správu o činnosti HMF. 
Ing. Estefán – treba aj správu o činnosti od Nezábudky a aj o zúčtovaní dotácie. 
Ing. Veliká – tiež treba predložiť aj výsledky auditu. 
 
 
K bodu č. 10) Návrh VZN mesta o dani z nehnuteľností 
 
         Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 11) Návrh VZN mesta o miestnych daniach 
 
       Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č.12) Návrh VZN mesta  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné  
                      stavebné odpady 
 
 
      Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. 



Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 13) Zmena  VZN mesta, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl  
                       zriadených mestom Fiľakovo  
 

 
Písomne spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložil odborný zamestnanec 

školského úradu, PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č.14) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 

a) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu HMF na 
všeobecné služby v I. polroku 2008 

b) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkov 
rozpočtu MsKS na odmeny za práce  vykonávané mimo pracovného pomeru za 
rok 2007, bežných výdavkov rozpočtu MsKS na odmeny  za práce vykonávané 
mimo pracovného pomeru a nadčasov za mesiace január až september 2008 

c) Správa riaditeľa MsKS o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou 

d) Správa hlavného kontrolóra  o vykonanej kontrole čerpania  rozpočtu VPS na 
ostatné služby – cintorínske služby v I. polroku 2008 

e) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2008 
 

 
      Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nim nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 15) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na   I. polrok 2009 
 
 
       Písomne spracovaný plán činnosti do MZ predložil hlavný kontrolór mesta , Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
K bodu č. 16) Majetkovoprávne záležitosti     
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 

1. Tomáš Mihályi 
Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky. 



Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

2. OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. 
p. Agócs – je tam nedostačujúca šírka pre príjazd vozidiel, nebolo by tam vhodné parkovisko 
kvôli bezpečnosti. Navrhujem túto žiadosť teraz odročiť. 
Hlasovanie za odročenie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

3. MUDr. Ivan Hybben 
Ing. Varga – MR to navrhla  odročiť kým  nepredloží podnikateľský zámer  a to ako  bude 
vyzerať stavba. 
MUDr. Gladiš – ide o to, že tieto priestor aby boli vyhovujúce pre pohotovostnú službu. 
p. Agócs – nechcem to brzdiť, len som nevedel o čo ide. Ja navrhujem odsúhlasiť odpredaj , 
ale s podmienkou, že predloží  všetko potrebné a potom to oddelenie  výstavby a komisia 
výstavby posúdi. Ja navrhujem cenu  540,- Sk/m2 po predložení všetkých požadovaných 
náležitostí, ktoré posúdi odd. výstavby 
Hlasovanie : 
Prítomní: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 

4. MŠ Daxnerova 
Poslanci MZ nemali k návrhu o vyradenie žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

5. Kainráthová 
p. Agócs – súhlasí s predajom za 130 tis. Sk a s termínom zahájenia stavby do konca júna 
2009. 
Mgr. Balázs – je tam zóna kľudu, preto sme chceli v komisii, aby bola funkcia budovy 
ponechaná ne niekoľko rokov. 
Hlasovanie za to, či má byť uvedené v podmienkach čo tam má byť: 
Prítomní: 15, Á: 6, N: 8, Zdr.sa: 1 
Hlasovanie za odpredaj: 
Prítomní: 15, Á: 13, N: 0, Zdr.sa: 2 
 
 
K bodu č. 17) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
 
 
Zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi informoval poslancov MZ o tom, že všetky 
komisie zasadali jedenkrát, na týchto zasadnutiach prejednali svoje pripomienky k rozpočtu. 

- komisia výstavby – prejednávali majetkovoprávne záležitosti 
- komisia pre mládež a šport – prejednávali mestskú ligu, možnosť zvýšenia vstupného  

na športové zápasy a vypracovali správu a športovom živote  v meste, ktorá tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

Pán zástupca ďalej informoval poslancov o tom, že MUDr. Lukáčovi zanikol poslanecký 
mandát, teda nemôže byť ani členom komisie soc. vecí. Namiesto neho nastúpi pán Tankina. 
p. Agócs – treba preštudovať zákon o usporiadaní  športových podujatí. Je dosť prísny. 
Musíme vytvoriť na to aj VZN. 



p. Takács – máte nejaké poznatky o tenisovom kurte? 
Ing. Esztergomi -  tenisový kurt majú v užívaní členovia tenisového klubu a udržiavajú ho. 
A podľa môjho vedomia tam má prístup aj verejnosť. 
 
 
K bodu č. 18) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Návrh VZN mesta o záväzných častiach ÚP mesta 
   Písomne spracovaná správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ju 
predložila vedúca odd. PP,ÚP a RR, Ing.arch. Anderková Erika. 
Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 19) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
    Predseda návrhovej komisie JUDr. Norbert Gecso prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia. Poslanci MZ zaň hlasovali nasledovne: 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 20) 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: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                   Imrich Gulyás 
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


