
 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

20. decembra  2007 
 

 
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.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 
 
 
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) Udelenie cien primátora  mesta za rok 2007 
6) Návrh rozpočtu mesta na roky 2008-2010, stanovisko HK k návrhu 

rozpočtu 
7) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2008 
8) Správa o plnení rozpočtu  mesta za I. – III. štvrťrok  2007, 

hospodárenie PO mesta, návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
9) Správa o činnosti MsP za III. štvrťrok 2007 
10) Návrh na schválenie zoznamu hmotných nehnuteľných 

pamätihodností mesta Fiľakovo 
11) Úprava VZN mesta o dani z nehnuteľností na rok 2008 



12) Majetko-právne záležitosti 
13) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
14) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2008 
15) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2007 
16) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
17) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na zmenu  zriaďovacej listiny MsKS Fiľakovo 
b) Návrh na zmenu zriaďovacej listiny  Hradného múzea Fiľakovo 
c) Vymáhanie pohľadávok  bývalého podniku  bytového 

hospodárstva mesta 
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na odovzdanie pohľadávok Filbytom 

s.r.o. Fiľakovo spoločenstvám vlastníkov bytov 
e) Návrh na udelenie čestného občianstva 
f) Návrh na udelenie ceny mesta na rok 2007 
g) Zmena uznesenia č. 6/B/7) zo dňa 6.9.2007 (CVČ) 
h) Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov  zistených kontrolou 

hlavného kontrolóra 
i) List  pána Ing. Hronca 

18) Interpelácie poslancov 
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. Štefan Tóth  
Erik Kelemen. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Szabová Erika, 
MUDr. Štefan Gladiš, 
Klára Farkasová, 
Ladislav Zupko, 
Zoltán Parti. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Udelenie cien primátora  mesta za rok 2007 
 
 
        Pán primátor  udelil ceny podnikateľom, ktorých mená sú uvedené v uznesení 
z dnešného zasadnutia MZ. 
 
 



K bodu č. 4) Návrh rozpočtu mesta na roky 2008-2010, stanovisko HK k návrhu  
                     rozpočtu 
 
        
       Písomne spracovaný návrh rozpočtu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – rozpočet je vysoký, ale veľa z neho je rozpočet na školstvo. Snažili sme sa doňho 
zapracovať aj návrhy od komisií, ale ťažko sme našli voľné prostriedky aj na detské ihrisko 
a doplnenie mobiliárov. 
 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu 
 
      Písomne spracované  stanovisko tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
 
p. Szvorák – podľa mňa je tento rozpočet veľmi dobre vypracovaný, je správne, že boli 
zohľadnené pripomienky  komisií, má víziu do budúcnosti a doporučujem ho prijať. 
 
Hlasovanie: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Z: 0 
 
 
K bodu č. 5) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2008 
 
 
     Písomne spracované plány práce  do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Poslanci k nim nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Správa o plnení rozpočtu  mesta za I. – III. štvrťrok  2007, hospodárenie PO  
                     mesta, návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
 
 
 
A) MsÚ 
 
    Písomne spracovaná správa tvorí  súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. Poslancom 
MZ ju predložila vedúca odd. financií MsÚ, Bc. Erika Szabová. 
p. Agócs – na  domove dôchodcov ešte nemáme preplatené všetky faktúry, ministerstvo má 
povinnosť uhradiť nám faktúry do 60 dní podľa zmluvy. My sme už ministrovi  napísali list , 
lebo už nemáme faktúry uhradené 90 dní. Zatiaľ ešte nemáme odpoveď. 
 
 
B) VPS 
 
 
     Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice, do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos.  
p. Takács -  je nemysliteľné, že celý región má v rukách Brantner. Treba s tým niečo robiť. 
p. Agócs – bohužiaľ  sú v monopolnom postavení. S týmto sa určite ešte bude zaoberať aj na 



vyšších fórach. 
 
 
C) MsKS 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nej nemali žiadne pripomienky.  
 
 
D) Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2007 
 
 
      Správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová, tvorí súčasť 
zápisnice a poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 7) Správa o činnosti  MsP za III. štvrťrok 2007 
 
 
 
       Písomnú správu do MZ predložil  náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania. 
p. Gulyás – zvýšením počtu policajtov, zvolením náčelníka a zavedením kamerového systému  
sa v meste zlepšila bezpečnosť. 
p. Takács – je dobré, že MsP už konečne má veliteľa. 
Ing. Tóth – aký efekt  má kamerový systém. 
Bc. Baláž – vyberanie pokút je ľahšie, máme dôkazy a pokuty sú príjem do rozpočtu. 
p. Kerekes – ako je to s parkovaním na námestí pred Klubom? 
p. Agócs – tam je zákaz parkovania. Ing. Erdos umiestnite tam kvetináče tam, aby sa tam 
nedalo vchádzať a treba tam dať aj zákazové značky. 
p. Kerekes – nie sú  pokuty 100,- a 200,- Sk malé? 
p. Agócs – v tomto je ťažké rozhodnúť, veľa obyvateľov je v hmotnej núdzi. 
 
 
K bodu č. 8) Návrh na schválenie zoznamu hmotných nehnuteľných pamätihodností  
                     mesta Fiľakovo 
 
 
       Písomne spracovaný zoznam do MZ predložila vedúca odd. PP, ÚP a RR, Ing.arch. 
Anderková Erika. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
p. Takács – chcem sa poďakovať zo to, že ste vložili do zoznamu aj moje požiadavky, ktoré 
som predložil na MR. 
Mgr. Balázs – tento dokument má obrovský význam a tieto pamiatky si zaslúžia, aby boli 
niekde zaznamenané. Bolo by dobré zahrnúť tam aj prírodné pamiatky. 
p. Gulyás – pamiatkam  treba ponechať pôvodné mená a označiť ich nejakou tabuľou. 
Ing. arch. Anderková -  my používame pôvodné názvy, netvoríme ich, len preberáme archívne 
informácie. 
Ing. Tóth -  veľmi ma teší, že sú tam zaradené aj naše stroje. 



p. Szvorák – bolo by veľmi užitočné, aby bol tento zoznam aj na internete. 
 
 
 
K bodu č. 9) Úprava VZN mesta o dani z nehnuteľností na rok 2008 
 
 
 
          Písomne spracovanú úpravu do MZ predložil vedúci odd. MMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
 
K bodu č. 10) Majetko-právne záležitosti 
 
 
 
          Písomne spracovanú správu do MZ preložil vedúci odd. MMDaP, Ing. Zoltán Varga.  
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
1. Michal Baláž  
p. Agócs – pri prestavbe Nám. Padlých hrdinov sú nové skutočnosti  a tento pozemok budeme 
potrebovať na prepoj medzi Sládkovičovou a Záhradníckou ulicou. 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 15, N: 1, Zdr.sa: 1 
Poslanci MZ neschválili odpredaj. 
 
2. MŠ Daxnerova – vyradenie učebných pomôcok a hračiek 
Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ schválili vyradenie majetku. 
 
3. Gabriel Tankina a Ing. Jozef Jakab 
Hlasovanie za spätnú kúpu od Gabriela Tankinu: 
P: 17, Áno: 15, N: 0, Zdr.sa: 2 
Poslanci MZ súhlasili so spätnou kúpou pozemku. 
Hlasovanie za odpredaj pozemku pre Ing. Jozefa Jakaba: 
P: 17, Áno: 15, N: 1, Zdr.sa: 1 
Poslanci MZ schválili odpredaj pozemku. 
 
 
 
K bodu č. 11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
 
 
      Ing. Esztergomi Štefan informoval poslancov o pripomienkach komisií, ktoré boli 
väčšinou k rozpočtu na rok 2008. Každá z komisií zasadala minimálne 2x. Konkrétne 



pripomienky mala  KOVP, ktoré sú však adresované náčelníkovi MsP. 
p. Takács – predsedovia komisií si uvedomili to, aké je dôležité mať informácie včas, čo je  
dôkazom zlepšenia činnosti komisií. 
 
 
 
K bodu č. 12) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2008 
 
 
     Písomne spracovaný plán do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č.13) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za I. polrok 2007 
 
 
 
        Písomne spracovaná správa tvorí súčasť zápisnice a do MZ ju predložil hlavný kontrolór 
mesta, Ing. Ladislav Estefán. Poslanci nemali k správe  žiadne pripomienky. 
 
 
 
 
K bodu č. 14) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
A) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole kalkulácie nákladov ceny dopravy 
autobusom pre FTC 
B) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu  VPS na 
nakladanie s odpadmi v I. polroku  2007 
C) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania bežných výdavkov 
rozpočtu MsKS na knihy, časopisy, noviny, zbierky zákonov na I. polrok 2007 
 
p. Agócs -   všetky príspevkové organizácie sú prísne kontrolované. 
Poslanci nemali pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 15)  Aktuálne záležitosti mesta  
 
 
a) Návrh na zmenu zriaďovacej listiny MsKS Fiľakovo 
b) Návrh na zmenu zriaďovacej listiny  Hradného múzea vo Fiľakove 
   Správy do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvoria súčasť 
zápisnice. 
p. Agócs -  ide tu len o to, aby mohli obidve  inštitúcie fungovať. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 
c) Vymáhanie pohľadávok bývalého podniku  bytového hospodárstva mesta 



Správu  do MZ predložil konateľ Filbyt,s.r.o., Ing. Jozef Illés.  Poslancom poskytol 
informácie, že mesto bude  samé vymáhať pohľadávky alebo poverí niekoho druhého 
s vymáhaním. 
p. Agócs – takže máme tri možnosti vymáhania -  vlastnými silami, poveríme  Filbyt alebo 
nejakú tretiu osobu. 
p. Takács – na MR sme sa dohodli, že to necháme na Filbyt. Ja to nedoporučujem  odovzdať 
tretej osobe. 
 
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na odovzdanie pohľadávok Filbytom s.r.o. Fiľakovo 
spoločenstvám vlastníkov bytov 
 
     Tento bod do MZ predložil Ing. Jozef Illés. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci o vzali na vedomie. Bol prerokovaný na valnom zhromaždení Filbytu s.r.o. 
 
e) Návrh na udelenie čestného občianstva 
 
     Na základe návrhu poslanca  Ing. Štefana Tótha pán primátor predložil návrh na udelenie 
čestného občianstva pánovi Dr. Bukrhardovi Krupperovi za rozvoj výrobnej činnosti 
a zamestnanosti v meste. 
Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
f) Návrh na udelenie ceny mesta na rok 2007 
 
      Na základe návrhu pani poslankyne Szvorák pán primátor  navrhol udeliť cenu mesta 
Fiľakovo folklórnemu súboru Palóc Táncmuhely  za rozvoj  kultúry a folklóru v meste 
Fiľakovo. 
Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
g) Zmena uznesenia č. 6/B/7) zo dňa 6.9.2007 (CVČ) 
 
      PhDr. Fehér Peter informoval poslancov  o tom, že nemôžeme zmeniť CVČ na Stredisko 
záujmovej činnosti, lebo by sme naň nedostali finančné prostriedky z podielových daní. Kvôli 
tomu je nutná zmena uznesenia. 
Poslanci k návrhu nediskutovali. 
  
 
h) Opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov  zistených kontrolou hlavného kontrolóra 
 
       Správy o prijatých opatreniach  predložili ZŠ Mládežnícka a Mestské kultúrne stredisko. 
Poslanci vzali správy na vedomie. 
 
 
i) List o pána Ing. Hronca 
  
Pán primátor prečítal list od pán Hronca. 
p. Agócs – majiteľ zatiaľ nemá právoplatné povolenie na užívanie stavby. Keď ho však získa 
my ho nemôžeme obmedzovať.  Musíme sa dohodnúť ako a za akých podmienok im 
povolíme prevádzku. 
MUDr. Gladiš- my im zakázať nemôžeme, môžeme dať len podmienky na zatváraciu dobu. 
p. Takács – ja by som nepovolil zatvorený klub. 



p. Gulyás -   treba im navrhnúť otváracie hodiny od 08-18 hod. 
p. Agócs- to sa nedá, musíme mať rovnaký meter na každého. 
Ing. Varga- máme prijaté  VZN o prevádzkovej dobe: Tam sú uvedené otváracie hodiny , my 
ich nemôžeme diskriminovať. 
p.Agócs – môžeme im dať povolenie na skúšobnú dobu, a ak nedodržia podmienky, môžem 
dať návrh na zrušenie živnostenského listu. 
Ing. Estefán – s jeho prevádzkou boli zatiaľ  v meste najväčšie problémy. 
p.Agócs – pred dvomi týždňami som mu posielal upozornenie listom. 
p. Szvorák – aké dlhé môže byť to skúšobné obdobie? 
p.Agócs –  také aké určíme my. 
p. Takács – ak je s nimi toľko problémov, tak už sa mohol dať návrh na zrušenie 
živnostenského listu.  
MUDr. Gladiš – ja by som im dal  na šesť mesiacov  a potom uvidíme. 
p. Agócs – to je veľa tých šesť mesiacov, stačí mesiac a do 22 hod. 
p. Kerekes – mesiac nebude ťažké vydržať. 
Ing. Belko – ja by som skôr odporúčal zvýšené kontroly. 
p. Takács – podľa mňa ten zvonček na dverách by som jednoznačne nedovolil. 
Mgr. Svoreňová – ja by som navrhovala povoliť mu podnikanie podľa podmienok uvedených 
vo VZN mesta, dať mu lehotu tri mesiace a počas nich zaznamenať každé porušenie VZN, 
aby sme mali prípadné argumenty. 
Mgr. Balázs – čo sa bude diať, ak poškodia okolie? 
p. Gulyás – pani prednostka dala návrh, ktorý by sme mohli prijať. 
p. Agócs – takže budeme postupovať podľa platnej legislatívy. 
 
 
 
K bodu č. 16) Interpelácia poslancov 
 
 
Ing. Esztergomi – dnes má pán primátor významné životné jubileum, preto mu navrhujem 
jednorazovú mimoriadnu odmenu vo výške 60.000,- Sk. Navrhujem o tom hlasovať. 
p. Gulyás – ja súhlasím s návrhom pána zástupcu  
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 17) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predsedkyňa návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala uznesenie z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci hlasovali za návrh nasledovne: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 18)  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. Štefan Tóth                                                                          Erik Kelemen 
  
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


