
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

17. apríla    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  
Bc. Erika Szabová – vedúca odd. financií 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing. Judita Bodnárová 
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 
Mgr. Mária Zupko- 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: 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Majetkovoprávne záležitosti 
6) Správa o činnosti MsKS v roku 2007 
7) Správa o činnosti VPS v roku 2007 
8) Návrh VZN mesta o záväzných častiach územného plánu mesta 

Fiľakovo 
9) Správa hlavného kontrolóra  o vykonanej kontrole 
10) Plán mesta Fiľakovo na zavedenie eura 
11) Vyhodnotenie návrhov  podaných komisiami 
12) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Cenník prevádzkových služieb  v Hradnom múzeu 
b) Úprava platov funkcionárov mesta 
c) Rôzne – ŠFRB, Poliklinika 
d) Správa o plnení opatrení zistených kontrolou hlavného kontrolóra 

13) Interpelácie poslancov 



14) Schválenie návrhu uznesenia 
15) Záver 

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

Zupko Ladislav 
Jačmeník Jozef. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Erika Szabová, 
Zoltán Parti, 
Klára Farkasová, 
Róbert Eibner, 
Ladislav Szakó. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 3) Majetkovoprávne záležitosti 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Správa tvorí súčasť zápisnice. 
 
1. Ladislav Molnár a manž. Alžbeta 
p. Agócs – prerokovali sme to na zasadnutí MR a dohodli sme sa na cene 150,- Sk. 
MUDr. Gladiš – oni užívali tento pozemok načierno? 
Ing. Varga -   veľa ľudí tam nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky. 
MUDr. Gladiš –treba určiť pre každého rovnaké podmienky a nie pre každého ináč. 
Hlasovanie za cenu 150,- Sk/m2. 
Prítomní: 15, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
p. Agócs – dohodneme sa tak, že ak ešte budeme prejednávať žiadosti, ktoré sa budú týkať 
tejto lokality, budeme ich predávať ako zastavanú plochu t.j. 150,-Sk/m2. 
 
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 
p. Agócs – k prejedaniu tohto bodu sme na MZ pozvali  aj krajského riaditeľa HaZZ pána 
Bela-Cabana, ktorého na zasadnutí vítam. 
Ak by sme budovu predali, mesto získa investíciu v objeme okolo 6 mil. korún. 
p. Belo- Caban – som rád, že ste ma pozvali na dnešné  zasadnutie a môžem Vám to osobne 
objasniť. V súčasnosti uvoľnila EÚ značné množstvo peňazí na rekonštrukciu, prestavbu 
a úpravu budov požiarnych zbrojníc.  V rámci SR plánujeme rekonštrukciu 98 staníc, ale 
prostriedky  dostaneme až vtedy, ak bude budova vo vlastníctve štátu. To je dôvod prečo sme 
podnikli tieto kroky, aby sa požiarna zbrojnica vo Fiľakove previedla do vlastníctva štátu.  
Našim cieľom je zlepšenie podmienok pre ľudí bývajúcich  v tomto regióne. Určite sa v novej 
budove nájde miesto aj pre dobrovoľných požiarnikov, ktorí v tomto meste pôsobia. 
p. Agócs – tých dobrovoľných požiarnikov by bolo dobré doplniť aj do uznesenia. 
p. Parti – budova požiarnej zbrojnice je jeden z mála majetkov, ktoré mesto vlastní , preto sú 
medzi nami pochybnosti ako bude využitý. Z listu, ktorý sme dostali v materiáloch, neboli 
všetky  podmienky také zrejmé ako ste ich teraz predniesli. Musíme si uvedomiť aj to, že keď 



sa nesplnia podmienky, ktoré sú uvedené v uznesení, ale urobí sa na budove nejaká 
rekonštrukcia, budova už nebude mať takú hodnotu ako keď prešla do vlastníctva štátu. 
A podľa mňa sú tie podmienky v uznesení zbytočné. Dôležitú úlohu majú aj dobrovoľní 
hasiči, ale s tromi ľuďmi sa nedá pokryť taká veľká oblasť, do ktorej patrí aj Fiľakovo. 
p. Belo – Caban –  treba si uvedomiť to, že stanica vo Fiľakove je len vedľajšia , má 
povinnosť urobiť prvý výjazd  a podľa situácie  sú doplňované ostatné jednotky. My nevidíme 
problém v tom, aby v rámci novej budovy fungoval obecný hasičský zbor a aby spolupráca 
bola dobrá. 
p. Takács -  čo sa stane potom, keď sa splnia všetky podmienky  a predsa po roku 2013 
nastane zmena? Štát získa za 1,- Sk 11 mil. Sk. 
p. Belo – Caban – z EÚ nám poskytnú peniaze len na rekonštrukciu a nie na odkúpenie 
budov. My máme aj iné záväzky ako tento hasebný obvod, ale chceme mať hasičov aj vo 
Fiľakove. 
p. Agócs – aj tom prípade ak hasiči prejdú do súkromných rúk budú sa musieť poskytovať 
tieto služby. A ten objekt zostane v meste. 
MUDr. Gladiš -  máme dve možnosti. Necháme všetko tak ako je a budova bude naďalej 
chátrať alebo to predáme za korunu a mesto získa peknú budovu. 
Ing. Tóth -  boli tu prednesené naše obavy. Nikto nám nezaručí to, že neprídu žiadne zmeny. 
Ja to navrhujem predať.  
p. Agócs- je v tomto zahrnutá aj tá nástupná plocha? 
Ing. Varga – nie, na to musíme dať urobiť GP. 
p. Belo – Caban – tá plocha musí byť určite súčasťou stanice. 
p. Agócs – považujem to za dôležité, aby sme sa teraz dohodli  aj na tom kto bude znášať 
náklady GP a dali to do uznesenia. 
p. Belo – Caban – vyhotovenie GP by nemal byť problém. 
p. Eibner – mám tri otázky – neplánuje sa so zvýšením počtu profesionálov, koľko ste ročne 
platili nájom mestu a či bude obnovená aj hasičská technika. 
p. Belo – Caban – počty HaZZ schvaľuje vláda a ani my nie sme spokojní s počtami, ročne 
sme platili nájom okolo 100 tis. a techniku chceme rekonštruovať. 
p. Takács – žiadam o 5 minútovú prestávku, aby sa klub SMK dohodol ako bude hlasovať. 
Členovia poslaneckého klubu SMK sa dohodli na nasledovných podmienkach, ktoré 
prezentoval JUDr. Gecso. 
JUDr. Gecso – väčšina poslancov má obavy ako sa bude budova využívať a navrhujú zriadiť 
predkupné právo ak nedôjde k jej rekonštrukcii alebo v prípade snahy o odpredaj tretej osobe 
na využívanie na iné účely ako na účely požiarnej zbrojnice. 
p. Agócs – nezabudnime dať do uznesenia aj to, že zabezpečia priestory pre DHaZZ. 
Ing. Estefán -  treba tam doplniť aj to, že za symbolickú cenu 1,- Sk. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á:14, N: 0, Zdr.sa: 1 
Poslanci MZ návrh odsúhlasili. 
p. Belo – Caban – som rád, že to teraz takto dopadlo. Treba si uvedomiť to, že toto bol prvý 
krok k tomu, aby sme všetko urýchlili. 
 
3. Berky Attila a manž. 
p. Agócs – súhlasím s navrhnutým uznesením, aby sme počkali kým prebehne dedičské 
konanie. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á:15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
4. MUDr. Július Hegedus  



p. Eibner -  prečo je v návrhu vybodkovaná cena? 
Ing. Varga – nie je tam ešte určená cena. 
p. Agócs – dohodli sme sa na cene 540,- Sk/m2. 
p. Takács – aj finančná komisia na svojom zasadnutí navrhla túto cenu. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á:15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
5. Imrich Molnár – Molim 
p. Agócs -  na zasadnutí MR sme sa dohodli na cene 540,-  Sk/m2 
Hlasovanie: 
P: 15, Á:15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
6. Školská jedáleň pri MŠ Štúrova 
Ing. Varga – ide tu o vyradenie nepotrebného majetku. 
Hlasovanie: 
P: 15, Á:15, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti MsKS v roku 2007 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky . 
 
 
K bodu č. 5) Správa o činnosti VPS v roku 2007 
 
 
      Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice, do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
p. Agócs – aj na základe tejto správy môžeme zistiť, že VPS z roka na rok svoju činnosť 
rozširuje a aj vďaka tomuto sa nám od roku 2003 podarilo znížiť záväzok VPS z 5 mil. na 500  
tis. 
Ing. Tóth  - kedy bude na cintoríne tiecť  voda? 
Ing. Erdos – neviem o tom, musím si to preveriť. 
Ing. Tóth – treba niečo urobiť aj so zeleňou na Biskupickej ulici. 
p. Agócs – tam by bolo asi najefektívnejšie zdvihnúť obrubníky, aby sa na zeleni nedalo 
parkovať. 
p. Eibner – treba spolupracovať s MsP a zistiť kto poškodzuje Podhradnú ulicu, aby všetky 
škody nemuselo hradiť mesto. 
Mgr. Baláž – pri osadzovaní obrubníkov na Biskupickej treba myslieť na  bezbariérový vstup. 
p. Jačmeník – kryty na kanalizácii sa stále kradnú, nie je možnosť ich objednať z iného 
materiálu. 
Ing. Erdos – dokopy v meste chýba 85 krytov a jeden takýto kryt stojí okolo 4 až 5 tis. Sk. 
MUDr. Gladiš – treba dávať pokuty tým, čo tieto kryty vykupujú. 
Ing. Erdos – ja by som s týmto súhlasil, ale bohužiaľ to nie je možné. 
Bc. Baláž – kým nemáme papier zo súdu, tak nás ani nevpustia dnu. 
 
 
K bodu č. 6) Návrh VZN mesta o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo 



 
 
     Písomne spracované VZN tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Správu predložila 
vedúca odd. PP,RR a ÚP, Ing. arch. Anderková Erika., na zasadnutí MZ ju prezentovala Ing. 
Bodnárová. 
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
P: 14, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 7) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 
 
 
       Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil hlavný 
kontrolór mesta Ing. Ladislav Estefán. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 8) Plán mesta Fiľakovo na zavedenie eura 
 
 
    Písomne spracovaný plán do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – nebude to jednoduchá záležitosť a treba zvolať zasadnutie eurotímu čím skôr. 
 
 
K bodu č. 9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
     Správu do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi. 
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 
- prejednávali situáciu okolo polikliniky 
- mali kritické poznámky k čiernym skládkam v centre mesta. Pracovníci, ktorí odvážajú 
smeti nepoupratujú okolo kontajnerov. 
Komisia pre mládež a šport 
- organizovali akcie „ping-pong“ a „fiľakovský cross“ 
Komisia výstavby a ÚP 
- prejednali majetkovoprávne záležitosti 
Komisia verejného poriadku a dopravy 
- treba dať do poriadku zeleň na Biskupickej ulici 
- MsP nech sleduje UNIMOBUNKY, lebo ich rozkrádajú 
Finančná komisia 
- prejednávali činnosť MsP a schvaľujú rozšírenie kamerového systému 
Komisia školstva a kultúry 
- prejednávali zabezpečenie prostriedkov na výstavu „Hrad svetov“ 
- prejednali aj možnosť usporiadania otvorených hodín dejepisu na hrade 
p.Takács – chcel by som navrhnúť úpravu poriadku odmeňovania komisií, tak aby sme mali 
výplatu odmien vždy k jednému dátumu. Ja navrhujem 15-teho. 
Mgr. Svoreňová – s tým by nemal byť problém. 
Ing. Tóth – bolo by dobré nejako riešiť situáciu okolo našej komisie. Od začiatku máme 
problémy s predsedom a už teraz asi tretí mesiac máme na PN zapisovateľku. 



p. Agócs – treba dať nejaký návrh na riešenie tejto vzniknutej situácie. 
Ing. Esztergomi -  ja by som mal taký návrh, aby sme zajtra zvolal Vašu komisiu, tam sa 
dohodneme a zatiaľ kým bude Ing. Balážová na PN, by sme ak zapisovateľku poverili pani 
Gyetvaiovú. 
 
 
K bodu č. 10) Aktuálne záležitosti mesta 
 

A) Cenník prevádzkových služieb  v Hradnom múzeu 
 
   Písomne spracovaný návrh cenníka do MZ predložil riaditeľ Hradného múzea, Mgr. Attila  
Agócs. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. 
p. Agócs – prerokovali sme to na zasadnutí MR. 
p. Eibner – v senior karte a v junior karte je len vstup do hradu alebo aj vstup do Hradného 
múzea? 
Mgr. Agócs – zatiaľ je to prechodný cenník do začiatku roka 2009. Zatiaľ je to aj vstup do 
Hradného múzea. 
Ing. Esztergomi – ja by som navrhol doplniť k prenájmu hradu na komerčné účely aj režijné 
náklady. 
Ing. Estefán – bolo by efektívne už teraz zvýšiť ceny, aby sme potom nemali problém pri 
prechode na euro. 
p. Agócs – ja to navrhujem upraviť až od 1.12.2008, lebo teraz už sezóna beží. 
p. Takács – komerčný prenájom sa zdaňuje, to treba zahrnúť do ceny. 
Mgr. Zupko – ja by som cenu za prenajímanie hradu na fotografovanie zvýšila. 
p. Agócs – nechcem spraviť taký rázny krok, ale postupne. Doteraz sa tam fotografovalo 
zadarmo. 
Ing. Tóth – ja to tiež navrhujem tento rok už nechať tak, ale to treba vyvesiť na hrad. 
 

B) Úprav platov funkcionárov mesta 
 

      Poslanci o úprave platov  funkcionárov mesta hlasovali tajne. Výsledky hlasovania sú 
uvedené v uznesení z dnešného zasadnutia. 
 

C) Rôzne 
 

- ŠFRB  
      Pán primátor informoval poslancov o tom, že sa telefonicky rozprával so zástupcom 
riaditeľa ŠFRB, ktorý mu potvrdil, že nám žiadosť o úver schválili. Dúfa, že sa podarí Domov 
dôchodcov tento rok dokončiť. 
 
 

- Poliklinika 
Pán primátor informoval poslancov o všetkých krokoch, ktoré mesto urobilo od roku 

2001 pre to, aby sa poliklinika dostala do vlastníctva mesta, čo sa žiaľ nepodarilo.  Rokoval 
som už aj s novou majiteľkou, ktorá zatiaľ všetko čo sľúbila, dodržala. Lekáreň netreba dávať 
do jedného vreca s poliklinikou. Plánujem, že pripravím článok do novín, aby boli občania 
informovaní. 

 
 
 



 
D) Správa o plnení opatrení zistených kontrolou hlavného kontrolóra 

 
       Správa o plnení opatrení tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci MZ ju 
vzali na vedomie. 
 
 
K bodu č. 11) Interpelácie poslancov 
 
p. Takács -  jedna z tých tabúľ pred MsÚ, by sa mohla využiť na vyvesenie smútočných 
oznámení. 
p. Agócs –súhlasím s tým ,ale nie nútene, len pre tých, ktorí o to budú žiadať. 
p. Husztiová – malá stanica vyzerá veľmi zle. Viem, že budova nie je vo vlastníctve mesta, 
ale nedala by sa železnica vyzvať, aby s tým niečo urobili. 
Ing. Kovács – my sme už vlani v júli oslovili železnice, aby sme zistili kto túto budovu má 
v správe. Aj teraz tam oni prevádzajú nejaké úpravy, ale nie konkrétne na tom objekte. Listom 
nám odpovedali, že objekt je v správe košického oblastného riaditeľstva. Tak sme sa obrátili 
na nich a teraz čakáme na odpoveď. 
p. Takács – nebolo by dobré obrátiť sa aj na televíziu a noviny, ak tam nebude náprava? 
p. Agócs – treba ešte s týmto počkať, lebo aj na poslednú výzvu reagovali dosť pružne. Zatiaľ 
sme urobili všetko to, čo sme v zmysle platných zákonov mohli urobiť. 
 
 
K bodu č. 12) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
      Predsedkyňa návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za uznesenie hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 13) 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: 
Ladislav Zupko                                                                            Jozef Jačmeník    
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 


