
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

16. septembra 2010 
 

 
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. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
Ing. Mária Veliká – riaditeľka n.o. Nezábudka 
 
 
 
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) Interpelácie poslancov 
4) Monitoring plnenia  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO 

a RO mesta k 30.6.2010, Stanovisko hlavného kontrolóra  
k monitoringu plnenia rozpočtu 

5) Vyhodnotenie činnosti MsP  za obdobie  II. štvrťroka 2010 
6) Návrh na zmenu VZN o sociálnych službách... 
7) Informačná správa o prevode vlastníctva  bytov – stav od poslednej  

informácie predkladanej  MZ v roku 2009 



8) Návrh na zrušenie  mestskej školskej rady 
9) Správa  o preventívnej protipožiarnej kontrolnej činnosti mesta 
10) Zásady odmeňovania  poslancov MZ... 
11) Návrh na zmenu Štatútu mesta Fiľakovo 
12) Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu 
13) Návrh VZN  o miestnom referende 
14) Návrh VZN  o používaní erbu mesta, stanovení poplatku za jeho 

používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie 
15) Správy predkladané  hlavným kontrolórom mesta 
16) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
17) Majetkovoprávne záležitosti 
18) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť o schválenie predĺženia sezóny na hrade 
b) Žiadosť o schválenie vstupu  mesta Fiľakovo do záujmového 

združenia právnických osôb Klaster pohraničných hradov 
c) Zmena  názvu združenia  Palócka cesta na  Klaster Palócka 

cesta 
d) Vyhlásenie  výberového konania na  projektovú dokumentáciu 

k revitalizácii  a stavebnej obnove námestí a parkovacích plôch 
na hlavnej urbanistickej osi historického jadra mesta Fiľakovo 

e) Návrhy na udelenie Ceny mesta, Ceny primátora mesta 
a udelenia titulu Čestný občan mesta Fiľakovo 

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: 
 

Ing. Róbert Belko 
Ing. Štefan Tóth. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov  a neposlancov 
MZ: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Vladimír Cirbus, 
Klára Farkašová, 
Ladislav Zupko. 
 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 13, Áno: 13, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
 
 



p. Gulyás – na ul. Obrancov mieru vo dvore družiny ŠZŠ je strom, ktorý ohrozuje el. vedenie. 
Doteraz sa tam nič neurobilo aj napriek tomu, že som to už viackrát  v tejto veci interpeloval. 
p. Agócs – nie je to záležitosť mesta, ale riaditeľa ŠZŠ. My sme ho už aj vyzvali. Na to aby 
sme mohli niečo robiť sme museli počkať na mimovegetačné obdobie. Pán riaditeľ VPS tam 
na budúci týždeň pošle pracovníkov ten strom odkonáriť, ale treba od riaditeľa ŠZŠ povolenie 
na  vstup na cudzí pozemok. Je to úlohou iných a vždy to smeruje na nás. 
 
p. Cirbus – komunikácia pred garážami  na Farskej lúke  by sa nedala zarovnať? Je tam veľmi 
veľa jám. 
p. Agócs – túto komunikáciu nedokážeme dať opraviť  z našich finančných prostriedkov. 
Každý poukazuje n mesto, ale aj majitelia garáží by mali vyvíjať nejakú iniciatívu v tejto veci. 
 
p. Szvorák -  informoval poslancov  o zmene VZN  VÚC na malé projekty. Možnosť podania 
projektov bude už od novembra. Pre okres Lučenec je približne 20 tis Eur. Projekty môžu 
podať kultúrne spolky, športové a civilné organizácie. 
 
p. Szakó – bude sa niečo robiť na ul. Biskupickej a Lučeneckej, aby sa zabránilo takým 
povodniam ako boli v máji? Je možnosť k nahliadnutiu zoznamu  kto bol odškodnený za 
povodne od štátu alebo je niekde tento zoznam prístupný? 
p. Agócs – už sme začali vypracovávať projekt na poldre na zachytávanie vody, chceme 
znížiť  prietok  popod štátnu cestu. Na Biskupickej ulici  začnú most  opravovať budúci 
týždeň a bude tam uzatvorená aj premávka. 
Ing. Esztergomi – zoznam na odškodnenie bol viackrát dopĺňaný. Ten kto bol oprávnený na 
odškodnenie je určite na zozname. Boli tam žiaľ aj takí, ktorí sú z ulíc kde potok a ani voda 
nebola. 
p. Agócs – vyplácanie týchto dotácií ide úplne mimo nás. Je to záležitosť štátu. My sme 
vypracovali len zoznam. 
Ing. Esztergomi – boli aj takí čo sa prihlásili a potom následne sa zistili, že nemajú žiadne 
škody. 
Ing. Tóth – na to, aby niekoho vyliala voda nemusí bývať pri potoku. Voda sa cez kanalizáciu  
dostane do pivnice. 
p. Agócs -  kapacita celého kanalizačného systému nie je dostačujúca. 
Ing. Esztergomi – odškodnenie je len tam, kde vodné toky jednoznačne ohrozovali 
obyvateľstvo. 
p. Szakó –  vybraté a vymyté čadičové kocky od potoka na Biskupickej  ulici by bolo dobré 
odstrániť, lebo ich tam deti rozhadzujú. 
 
 
K bodu č. 4) Monitoring plnenia  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO  
                     mesta k 30.6.2010, Stanovisko hlavného kontrolóra  k monitoringu plnenia  
                     rozpočtu 
 
 

A) MsÚ 
B) VPS 
C) MsKS 
D) HMF 
E) RO 
F) Stanovisko hlavného kontrolóra k monitoringu 

plnenia rozpočtu 



      Písomne spracované správy k tomuto bodu tvoria  súčasť zápisnice z dnešného rokovania 
mestského zastupiteľstva. Predložili ich Bc. Erika Szabová, vedúca odd. financií MsÚ, 
riaditelia príspevkových organizácií mesta, Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka MsÚ a Ing. 
Ladislav Estefán, hlavný kontrolór mesta. Poslanci MZ nemali k správam žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5) Vyhodnotenie činnosti MsP  za obdobie  II. štvrťroka 2010 
 
 
        Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložil náčelník 
MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. Eibner – nesedia mi počty priestupkov. 
Bc. Baláž – je to v závere správy objasnené. Nie sú tam  postúpené priestupky. 
Ing. Tóth –  v meste je veľmi veľa túlavých psov. 
Bc. Baláž – odchytávame ich, ale nestíhame všetko. 
 
 
 
K bodu č. 6) Návrh na zmenu VZN o sociálnych službách... 
 
 
 
            Návrh na zmenu VZN do MZ predložila  riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária 
Veliká. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ za VZN hlasovali 
nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 7) Informa čná správa o prevode vlastníctva  bytov – stav od poslednej   
                     informácie predkladanej  MZ v roku 2009 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil  vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci ju vzali na vedomie a nemali k nej 
žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 8) Návrh na zrušenie  mestskej školskej rady 
 
 
 
           Návrh na zrušenie Mestskej školskej rady do MZ predložil PhDr. Peter Fehér. Tvorí 
súčasť zápisnice.  Poslanci MZ nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
 
 
 
 



K bodu č. 9) Správa  o preventívnej protipožiarnej kontrolnej činnosti mesta 
 
 
    Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutie, do MZ  predložil preventivár 
mesta, p. Zoltán Anderko. Poslanci MZ k nej nemali žiadne pripomienky . 
 
 
 
K bodu č. 10) Zásady odmeňovania  poslancov MZ... 
 
 
      Písomne  spracované zásady do MZ predložila prednostka  MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvoria súčasť zápisnice  z dnešného rokovania . 
p. Gulyás – mne sa zdajú tie koeficienty dosť nízke. Nebolo by dobré zvýšiť ich? 
p. Agócs -  funkcia poslanca by podľa môjho názoru mala byť čestnou funkciou a poslanec by 
za ňu vôbec nemal dostávať odmenu. Valorizácia v predchádzajúcich zásadách bola dosť 
vysoká a mesto nebude mať viac finančných prostriedkov. Berte to ako jedno z opatrení na  
šetrenie s finančnými prostriedkami. 
p. Eibner -  kto bude určovať odmeny tajomníčok? 
Mgr. Svoreňová – pán zástupca ako koordinátor činnosti komisií MZ. 
 
 
K bodu č. 11) Návrh na zmenu Štatútu mesta Fiľakovo 
 
 
 
     Písomne  spracovaný  návrh na zmenu Štatútu mesta do MZ predložila prednostka MsÚ, 
Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu 
nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 12) Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu 
 
 
          Návrh na zmenu  Rokovacieho poriadku MZ do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. 
Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali 
žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 13) Návrh VZN  o miestnom referende 
 
 
     
         Návrh VZN mesta do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci MZ hlasovali za návrh  nasledovne: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 



K bodu č. 14) Návrh VZN  o používaní erbu mesta, stanovení poplatku za jeho  
                       používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie 
 
 
      Písomne spracovaný návrh VZN mesta tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do 
MZ ho predložila Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka MsÚ. 
Ing. Tóth – OZ Pro Kultúra má erb mesta vo svojom symbole. 
p. Eibner-  ak to dobre rozumiem, tak  OZ bude za to že má vo svojom symbole  erbe mesta 
platiť ročne 1 Euro. 
p. Agócs – áno. 
Ing. Fehér -  súhlasím, aby sa používanie erbu evidovalo, ale podľa mňa sú poplatky 
zbytočné. V článku 2 v bode dva navrhujem doplniť ešte  internetovú stránku mesta. 
Ing. Erdos – v článku 2 v bode dva   by bolo dobré doplniť aj na pečiatkach organizácií mesta. 
Mgr. Svoreňová – nemalo by to byť. Erb mesta  môže byť  na pečiatke len s podpisom 
primátora mesta. 
Hlasovanie za  poplatky vo VZN o používaní erbu: 
Prítomní: 15, Á: 8, N: 5, Zdr.sa:  2 
Návrh prešiel.  
Hlasovanie za VZN ako celok:  
Prítomní: 15, Á: 12, N: 1, Zdr.sa:  2 
 
 
 
K bodu č. 15) Správy prekladané hlavným kontrolórom mesta 
 

a) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti 
aktivity 13.4 manažment a ekonomické zložky VPS v roku 2009 

 
b) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia odporúčaní  Správy 

NKÚ SR o výsledku kontroly v oblasti nakladania s komunálnym odpadom 
a v oblasti údržby a správy miestnych komunikácií 

 
c) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF 

v oblasti aktivity 10.4.1, časť príjmy z prenájmu  v roku 2009 
 

d) Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta 
Fiľakovo, predmetom ktorej bola  kontrola 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 za rok 2009 v 
Materskej škole na Štúrovej ulici č. 1 

 
    Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci ich vzali na vedomie. 
 
 
 
K bodu  č. 16) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 



   Návrhy a pripomienky komisií  do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 

1. Komisia regionálnej politiky a cestovného ruchu 
- priamy predaj mestského majetku  
- vyradenie a likvidácia nepotrebného majetku 
 

2. Komisia pre mládež a šport 
- športové akcie v meste 
- úprava ihriska na ZŠ Školskej  
 

3. KOVP 
- odstránenie nedostatkov na miestnych komunikáciách 
- zaviesť ročné parkovacie karty 
- Biskupická ulica – dezolátny stav 
 

4. Komisia výstavby, ÚP a ŽP 
- budova na Rázusovej ulici – projektovú dokumentáciu zosúladiť  s územným 

plánom mesta 
- majetkovoprávne záležitosti 
 

5. Komisia kultúry a školstva 
- kultúrne akcie v meste 
- pozastavenie premietania v Kine klub z dôvodu nedostatku financií na 

vykurovanie sály 
 

6. Finančná komisia 
- monitoring plnenia rozpočtu 
- správa o prevode vlastníctva bytov 
- majetkovoprávne záležitosti 
 

7. Priestupková komisia 
- prejednávali aktuálne priestupky 

 
 
p. Agócs -  parkovacie karty nie sú pre naše mesto výhodné, máme málo miest na verejných 
priestranstvách na parkovanie. Bolo by to nerentabilné a týmto sme aj pre turistov 
atraktívnejší. 
Dotácie pre Kino sme pri úprave rozpočtu v júni pozastavili. Možno niekedy okolo októbra, 
novembra už ich budeme môcť poskytnúť. 
 
 
K bodu č. 17) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

1. Katona Róbert, Fiľakovo  - pozemok  v areály bývalého Kovosmaltu  
Ponuka na cenu 7,03 Euro /m2. Komisie MZ súhlasia s odpredajom 
Hlasovanie: 



Prítomní: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 
    

2. Salaj Ľuboslav, Fiľakovo -  pozemok pod garážou 
Cena podľa znaleckého posudku 130,00 Eur. Komisie súhlasia s odpredajom. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
 
K bodu č. 18 ) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Žiadosť o schválenie predĺženia sezóny na hrade 
b) Žiadosť o schválenie vstupu  mesta Fiľakovo do 

záujmového združenia právnických osôb Klaster 
pohraničných hradov 

     Písomne spracované žiadosti do  MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvoria 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – sú to všetko aktuálne a mimoriadne dôležité veci. 
Ing. Tóth – súhlasím s obidvoma návrhmi. 
 

c) Zmena  názvu združenia  Palócka cesta na  Klaster Palócka 
cesta 

        Pani Ing.arch.  Anderková Erika prečítala návrh na uznesenie  tomuto bodu. Jedná sa len 
o schválenie zmeny formy a názvu združenia Palócka cesta na Klaster Palócka cesta.  
 

d) Vyhlásenie  výberového konania na  projektovú 
dokumentáciu k revitalizácii  a stavebnej obnove námestí 
a parkovacích plôch na hlavnej urbanistickej osi 
historického jadra mesta Fiľakovo 

      Pani Ing.arch.  Anderková Erika prečítala návrh na uznesenie  tomuto bodu. Jedná sa 
o dve námestia – pred MsÚ a pred Gymnáziom. 
Ing. Estefán -  myslím, že treba v týchto veciach dodržať  kontinuitu, nemáme veľa času 
a mohli by sme zbytočne prísť o veľa peňazí, ktoré môžeme získať z Európskych fondov. 
 

e) Návrhy na udelenie Ceny mesta, Ceny primátora mesta 
a udelenia titulu Čestný občan mesta Fiľakovo 

Návrh na udelenie  titulu „Čestný občan mesta Fiľakovo“: 
RNDr. Jozef Klinda 

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

Návrh na  udelenie „Cena  mesta Fiľakovo“: 
- Jednota dôchodcov 

Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
- Spoločnosť Banya Társulat 

Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 11, N: 1, Zdr.sa: 3 

 
 



- OZ Pro Kultúra 
Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 13, N: 0, Zdr.sa: 2 

 
- Ján Káloši 

Hlasovanie:  
Prítomní: 15, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
Návrh na udelenie „Cena primátora mesta Fiľakovo“: 
Danyi Irén 
 
 
 
K bodu č. 19)  Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
   Predseda návrhovej komisie JUDr. Norbert Gecso prečítal uznesenie  z dnešného zasadnutia 
MZ. Poslanci 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: 
Ing. Róbert Belko                                                                        Ing. Štefan Tóth 
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 
 
 

 
 


