
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 19. septembra   2013 

_________________________________________________________________________ 
 
Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Ďalší prítomní: 
JUDr. Jaromír Kaličiak  – primátor mesta 
Mgr. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
 
Ing. Zoltán Varga – vedúci  odd. EaMM 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci odd. vnútornej správy 
Ing. Ivan Vanko –  vz. ved. odd. výstavby a ŽP a SR 
PhDr. Peter Fehér – vedúci odd. ŠKaŠ 
Bc. Pavel Baláž –   náčelník MsP 
Bc. Erika Szabová -  vedúca referátu ekonomiky 
 
Ing. Vincent Erdos   –  riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.o. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
Ing. Jozef Illés – riaditeľ Filbyt, s.r.o. 
 
Mgr. Ľubomír Lempochner  - riaditeľ ZŠ Školská 1 
Mgr. Agnesa Janušeková – riaditeľka ZŠ Mládežnícka  7 
Mgr.  Ildikó Wágnerová – riaditeľka  ZŠ Farská lúka 64/A 
Mgr. Štefan  Šimko – riaditeľ ZŠ Farská lúka 64/B 
Mgr. František Mráz – riaditeľ  ZUŠ 
 
 
 
 
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 navrhnutý nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
4) Interpelácie poslancov  
5) Monitoring  plnenia  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta  

k 30.06.2013 a návrh na úpravu rozpočtu mesta, Stanovisko hlavného kontrolór 
ak monitorovacej správe                                     

6) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície  za obdobie II. štvrťroka 2013 
 



7) Návrh VZN mesta Fiľakovo   o vyhradení plochy na  vylepovanie  volebných  
plagátov pre voľby  do orgánov  samosprávneho kraja 

8) Informa čná  správa  o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej  informácie 
predkladanej  MZ v roku 2012                                      

9) Majetkovoprávne záležitosti mesta                                       
10) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Informácia o výrube stromov v meste 
b) Zmena uznesenia na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitosti 

žiadosti o NFP k projektu „Zefektívnenie existujúceho systému 
separovaného zberu komunálneho  odpadu  na území mesta Fiľakovo.“  

c) Schválenie predsedu výboru  pozemkového spoločenstva 
d) Rôzne 

11) Schválenie návrhu uznesení 
12) Záver 

 
  
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Mgr. Csaba Balázs, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Czupper Tibor, Eibner 
Róbert, Ing. Štefan Estergomi, Bc. Mojzeš František, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Tankina 
Jozef, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 
 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil nasledovných poslancov 
MZ: 
 

 
Tibor Czupper a 

Mgr. Csaba Balázs. 
 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Bc. Szabová – 
predsedníčka , členovia - p. Eibner, Bc. Mojzeš, Ing. Fehér, Ing. Estergomi  
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 11, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Mgr. Csaba Balázs, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Czupper Tibor, Eibner 
Róbert, Ing. Štefan Estergomi, Bc. Mojzeš František, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Tankina 
Jozef, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 



 
 
 
K bodu č.3) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 

Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Róbert Belko. 
 
 

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 
- Majetkovoprávne záležitosti  

 
2. Komisia pod., RP a CR 

- Majetkovoprávne záležitosti 
- Informačná správa o prevode vlastníctva bytov ... 
 

3. Finančná komisia 
- Majetkovoprávne záležitosti  
- Upratovanie v meste  
- Údržba zelene a mestského cintorína 
- Význam platenia poplatkov za parkovanie v meste 

 
 

4. Komisia školstva, mládeže a športu 
- Návrhy na udelenie ocenení mesta 

 
 

5. KOVP 
- Rozšírenie  kamerového systému 
- Dopravné značenie 

 
6. Komisia kultúry 

- Monitorovacie správy  mesta, HMF a MsKS 
 

7. Komisia  zdravot. a soc. vecí 
- Návrhy na udelenie ocenení mesta 

 
 
K bodu č. 4)   Interpelácie poslancov  
 
Bc. Mojzeš – chcem sa poďakovať  za  zmenu  dopravného značenia   na  malej  stanici. 
Nebola by nejaká možnosť na úpravu povrchu na ul. Janka Kráľa? 
p. primátor – na túto tému sme už hovorili, je to tam však dosť problematické. 
p.Cirbus – budova  na železničnej stanici, v ktorej bolo  predtým zdravotné stredisko je  vo 
veľmi zlom stave. Bolo by dobré na to  upozorniť ŽSR. 
p. primátor – my ako mesto nemôžeme iné len im poslať upozornenie. 
p. Szvorák – rada by som sa vám poďakovala za  prípravu  slávnostného mestského 
zastupiteľstva, len mi tam chýbal  dvojjazyčný príhovor. 
p. Eibner -  je pravda, že sa majú do Fiľakova nasťahovať rómske rodiny  z Luníku IX?  
p. primátor -  my o tom nič nevieme. 



 
 
K bodu č. 5) Monitoring  plnenia  programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO                 
                      mesta  k 30.06.2013 a návrh na úpravu rozpočtu mesta, Stanovisko  
                      hlavného kontrolór ak monitorovacej správe                                     
 
 

A) MsÚ 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  

predložila vedúca referátu ekonomiky, Bc. Erika Szabová. Poslanci  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 

 
B) VPS 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos.  
Ing. Fehér -  oceňujem to, že VPS začalo v meste opravovať chodníky. Bolo by tiež dobré 
začať uvažovať o možnostiach obnovenia  vozového parku VPS, lebo všetky autá sú už veľmi 
staré.  
 

C) MsKS 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ MsKS, PhDr. István Mázik.  Poslanci  k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 

D) HMF 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs.  Poslanci  k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
E) RO 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložili jednotliví riaditelia škôl.  Poslanci  k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 

F) Stanovisko hlavného kontrolóra  k monitorovacej správe 
Stanovisko hlavného kontrolóra  tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslancom 

ho prečítal hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
 
 
 
K bodu č. 6) Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície  za obdobie II. štvrťroka 2013 
 
                                 

Správa bola poslancom predložená písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ju 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž.  
p. Eibner – aký je  aktuálny stav  v rozšírení kamerového   systému?  
Bc. Baláž -  do konca októbra   by mali byť  namontované ďalšie dve kamery. 
Bc. Mojzeš – chcem sa poďakovať za rýchle vyriešenie nahlásenia čiernej skládky na  
Šávoľskej ulici. 
 
K bodu č. 7)  Návrh VZN mesta Fiľakovo   o vyhradení plochy na  vylepovanie   
                      volebných  plagátov pre voľby  do orgánov  samosprávneho kraja 



 
 
 Návrh  VZN bol poslancom predložený písomne . Tvorí  prílohu zápisnice z dnešného 
rokovania a do MZ ho predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila  Svoreňová. 
Poslanci za  VZN hlasovali nasledovne :  
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Csaba Balázs, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Czupper 
Tibor, Eibner Róbert, Ing. Štefan Estergomi, Bc. Mojzeš František, Ladislav Szakó, Mgr. 
Zsuzsanna Szvorák, Tankina Jozef, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu č. 8) Informa čná  správa  o prevode vlastníctva bytov – stav od poslednej    
                      informácie predkladanej  MZ v roku 2012                                      
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. EaMM, Ing. Zoltán Varga.  Poslanci  k nemu nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 9) Majetkovoprávne záležitosti mesta                                       
 

 
Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta, Ing. Zoltán Varga . 
 

A) Ardis, a.s., Krížna 13, Žiar nad Hronom 
- Zriadenie vecného bremena na pozemok  

Mgr. Baláž – neďaleko je  tam vrt, nebude tým narušený? 
Ing. Varga – predmetom tohto nie je vrt. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie: 
ÁNO: Anderko Zoltán, Mgr. Csaba Balázs, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Czupper 
Tibor, Eibner Róbert, Ing. Štefan Estergomi, Bc. Mojzeš František, Ladislav Szakó, Mgr. 
Zsuzsanna Szvorák, Tankina Jozef, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik 
NIE : 0 
Zdržal sa: 0 
Poslanci MZ súhlasili so zriadením vecného bremena  na  pozemok. 
 

B) Základná škola, Školská 1, Fiľakovo 
- Vyradenie majetku 

Poslanci MZ súhlasili s vyradením uvedeného majetku. 
 
 
K bodu č. 10) Aktuálne  záležitosti mesta  



 
a) Informácia o výrube stromov v meste 
Písomne  spracovaná informácia tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do  MZ ju 

predložil  Ing. Ivan Vanko.  
p. Cirbus -  dva stromy- orechy, ktoré sú uvedené na  ul. Parkovej sú na ulici Sládkovičovej.  
Je nutné ich vyrúbať? 
Ing. Vanko – tam sa plánuje s ich výrubom len v prípade, ak sa tam budú stavať garáže . 
Mgr. Baláž – mesto má povinnosť starať sa o verejnú zeleň a treba brať do úvahy aj  
spoločenskú hodnotu jednotlivých stromov určených na vyrúbanie. 
p. primátor -  tieto stromy je už potrebné odstrániť. 
 

b) Zmena uznesenia na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitosti žiadosti 
o NFP k projektu „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho  odpadu  na území mesta Fiľakovo.“  

Písomne  spracovaný návrh do MZ predložila vedúca referátu stratégie rozvoja, Ing. Arch. 
Erika Anderková. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Ide  o zmenu celkového  rozpočtu na projekt na sumu 1.113.498,02 €, z toho 
spolufinancovanie 55.674,90 €. 
Poslanci nemali  k návrhu žiadne pripomienky. 
 

c) Schválenie predsedu výboru  pozemkového spoločenstva 
Z dôvodu   zmeny zákona  o pozemkových spoločenstvách bola  dňa 13.9.2013 schválená 

nová zmluva  o založení pozemkového spoločenstva , ktorá bude platiť  od 28.2.2014 a za  
nového  predsedu výboru je  navrhnutý Ing. Zoltán Varga.  
Písomná správa k tomuto bodu tvorí  súčasť zápisnice. Poslanci k návrhu nemali žiadne 
pripomienky.  
 

d) Rôzne 
Pán primátor informoval  poslancov MZ o potrebe  modernizácie vykurovania  v meste.  

Momentálne sa  nerokuje s nikým, ale keby   nám  niekto zas ponúkol túto možnosť rád by 
som  , aby  ste navrhli  3 až 5 člennú komisiu , ktorá by bola na týchto rokovaniach prítomná. 
Mgr. Balázs – mne sa to zdá ako dobrý nápad. 
p. Tankina – je nutné zase zriaďovať komisiu? Sú tam konateľ aj  dozorná rada. 
Ing. Estergomi – máme prehľad o tom aká je cena za teplo  od Filbytu a aká je cena v iných 
mestách? 
p. primátor – áno máme. 
Ing. Fehér – doteraz som nevidel ani nečítal žiadny materiál, o tom čo je potrebné robiť  
s tepelným hospodárstvom v meste. A v konečnom dôsledku, ak do toho vstúpi  nejaký 
investor zvonka, tak prostriedky aj tak získa od konečného spotrebiteľa. 
p. primátor – keďže vaše  názory na riešenie tepelného hospodárstva v meste sú odmietavé  
sťahujem tento bod z rokovania. 

Pán primátor ďalej informoval poslancov o problémoch   na futbalovom štadione  
s fanúšikmi.  
 
K bodu č. 15) Schválenie návrhu uznesení  
 

Predsedníčka  návrhovej komisie Bc. Erika Szabová  prečítala návrh uznesenia 
z dnešného zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 13, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 1 
Hlasovanie: 



ÁNO: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír,  Czupper Tibor, Eibner Róbert, 
Ing. Štefan Estergomi, Bc. Mojzeš František, Ladislav Szakó, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, 
Tankina Jozef, Ing. Ladislav Fehér, Kelemen Erik 
NIE : 0 
Zdržal sa: Mgr. Csaba Balázs 
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 
 
K bodu č. 16)  Záver 
 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť 
a zasadnutie  mestského zastupiteľstva ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania. 

 
 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Czupper Tibor                                                                             Mgr. Csaba Balázs 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 
 
 


