
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

 
Z á p i s n i c a  

napísaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva  vo Fiľakove konanom dňa 
22. februára  2007 

 
 
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  
 
István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.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. Návrh rozpočtu mesta na rok 2007,2008,2009, Rozpis finančných prostriedkov pre 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo na kalendárny rok 2007, 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta 

4. Schválenie koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Fiľakovo 
5. Výsledky inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2006 
6. Ročná správa o kontrolnej činnosti 
7. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
8. Majetko-právne záležitosti 
9. Vyhodnotenie činnosti komisií za obdobie 2002-2006 
10. Aktuálne záležitosti mesta 

a) Správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou HK 
b) Ponuka TV Locall na vysielanie v regionálnej televízii 



c) Schválenie  členov komisií s poradným hlasom 
d) Návrh čestného občana mesta Fiľakovo 
e) Žiadosť o povolenie  umiestnenia pamätníka na Nám. padlých hrdinov  

11. Interpelácia poslancov 
12. Schválenie návrhu uznesenia 
13. Záver 

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

MUDr. Štefan Gladiš 
Parti Zoltán. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej komisie určil nasledovných  poslancov MZ: 
Bc. Erika Szabová, 
Ing. Štefan Esztergomi, 
Imrich Gulyás, 
Róbert Eibner, 
Zsuzsanna Szvorák. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 3)  Návrh rozpočtu mesta na rok 2007,2008,2009, Rozpis finančných  
                      prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo na  
                      kalendárny rok 2007, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  
                      mesta 
 
      Písomne spracovaný materiál tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
p. Agócs- som veľmi rád, že sme mohli predložiť takýto rozpočet. Netreba nás urgovať 
budeme sa snažiť všetky uvedené akcie dokončiť do septembra. Vypracovali sme aj 
harmonogram čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu.  
Stanovisko HK – odporúča rozpočet schváliť. Písomné stanovisko tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania.  
p. Takács – v mene finančnej komisie  doporučujem rozpočet schváliť. 
Hlasovanie: 
P: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 4 ) Schválenie koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Fiľakovo 
 
 
      Písomne spracovanú koncepciu v MZ prezentoval jej spracovateľ, Ing. Peter Lačný. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Informoval poslancov o tom, že bola  verejne 
prerokovaná 6.2.2007 a 15.2.2007 na zasadnutí MR. 
Mgr. Balázs – aký rozsah opráv sa plánuje na Farskej lúke? 
Ing. Lačný – prebiehajú aj teraz rekonštrukcie. Závisí to od finančných možností Filbytu. 
Predpokladám, že na Farskej lúke bude treba meniť potrubia o takých 10 -15 rokov. My však 



toto môžeme len odporúčať, všetko to závisí od Filbytu. 
p. Takács – je to dobré východisko do budúcnosti. Doporučujem to MZ schváliť. 
p. Agócs – prečítal návrh na uznesenie a poďakoval sa spracovateľovi. 
 
 
K bodu č. 5)  Výsledky inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2006 
 
    
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. správy DaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Ročná správa o kontrolnej činnosti 
 
     Písomnú správu do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Tvorí 
súčasť zápisnice. Poslanci nemali k nej žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č.  7) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  
 

A) Správa hlavného kontrolóra o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach 
za rok 2006 

B) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole 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. 

C) Vyhodnotenie plnenia uznesenia MZ č. 23 bod B/9 
 
    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. 8) Majetko-právne  záležitosti 
 
 
     Písomne spracovanú správu do  MZ  predložil vedúci odd. správy DaP, Ing. Zoltán Varga. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

1. Ing. Milan Murín – predložil upresnenie zámeru, cena 350,-Sk/m2 
p. Agócs -  už túto žiadosť prerokúvame  druhýkrát, myslím, že to môžeme schváliť. 
Hlasovanie: 
P: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

2. Gyorgy Koloman  
Hlasovanie: 
P: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 

3. Alžbeta Korenyíková 
Hlasovanie: 
P: 16, Áno: 14, Nie: 1, Zdr.sa: 1 

4. Ladislav Tóth 
p. Agócs – podľa mňa je táto cena vysoká, nebolo by zlé prehodnotiť ju. Navrhujemju 
znížiť. 



p. Takács -  a aká by bola cena? 
p. Gulyás – ja navrhujem cenu 5,- Sk/m2. 
p. Agócs – ja navrhujem cenu 20,- Sk/m2. 
Hlasovanie za cenu 150,- Sk/m2: 
P: 16, Áno: 0, Nie: 13, Zdr.sa: 3 
Hlasovanie za cenu 20,- Sk/m2: 
P: 16, Áno: 14, Nie: 2, Zdr.sa: 0 

5. Michal Golian 
      Mgr. Balázs –tú parcelu treba efektívne využiť. 

MUDr. Gladiš- tam bolo smetisko, je to celé zasypané smeťami. Neviem či ich budeme 
nejako obmedzovať? Netreba zabúdať ani na to, že tam vedie potrubie a cesta  medzi 
Bernolákovou a Jesenského ulicou 
p. Agócs – navrhujem, aby sme to odročili aj kvôli týmto dôvodom na budúce MZ s tým, 
že dáme vypracovať GP. 
Ing. Belko – 100,- Sk/m2 sa mi zdá dosť nízka cena. 
p. Agócs – to je pomoc od mesta. V poslednej dobe sme takéto pozemky predávali od 70,- 
do 100,- Sk/m2. 
p. Takács – podľa mňa je to dosť veľký pozemok. 
Hlasovanie či súhlasia s odpredajom po vypracovaní GP: 
P: 16, Áno: 13, Nie: 1, Zdr.sa: 2 

6. Erik Kelemen 
Žiadna komisia a ani MR  neodporučila odpredaj. 
Mgr. Balázs – podľa komisie nie je vhodné  technické riešenie  umiestniť tam túto terasu. 
p. Kelemen – ľudia tam aj tak chodia autami cez chodníky, lebo sú tam stále mláky. 
P: 16, Áno: 10, Nie: 4, Zdr.sa: 2 

7. Marián Brém 
Členovia MR súhlasili  s návrhom a navrhli  cenu je 5,- Sk/m2. 
P: 16, Áno: 15, Nie: 1, Zdr.sa: 0 

8. T.Korponai, J. Tárnok, V. Karásek 
Komisie s návrhom  súhlasili, členovia MR s návrhom nesúhlasili a neodporučili 
odpredaj. 
MUDr. Gladiš -  keď komisie súhlasia prečo MR nesúhlasí? 
p. Agócs – je to názor MR. 
MUDr. Gladiš – nech sa aj tu dá vypracovať GP, nech si tam postaví garáž kto chce. 
p. Agócs – súhlasím s návrhom MUDr. Gladiša . 
p. Takács – ja som na komisii navrhoval nejaké systémové riešenie, napr. aby sa celá 
plocha predala vlastníkom do bezpodielového spoluvlastníctva. 
p.Agócs – tak sa dohodneme, že dáme zostaviť GP a ponúkneme pozemky na odpredaj na 
výstavbu garáží, s tým že uprednostníme tam bývajúcich alebo ich rodinných 
príslušníkov. Uznesenie bude znieť – MZ súhlasí s predajom  na účely výstavby garáží na 
základe vypracovaného GP. 
p. Takács – chcete o tom členovia SMK hlasovať an blok? 
p. Eibner – netreba. Chcem Vám vysvetliť prečo MR nesúhlasí. O 100 metrov ďalej je 
tam postavených asi 80 garáží a ako výjazdová plocha z nich by bol pás zelene. 
MUDr. Gladiš – ak mesto prijme nejaké rozhodnutie, že sa tam nebudú stavať garáže, 
načo o tom vlastne jednáme. 
p. Gulyás – mali by sme sa rozhodnúť, či tam vieme umiestniť aspoň 10 garáží, aby 
nikomu neprekážali. 
p. Agócs – tak budeme najprv hlasovať o tom, či tam postavíme garáže a potom o tom, že 
keď to odsúhlasíte za akých podmienok ich tam postavíme. 



Hlasovanie za predaj: 
P: 16, Á: 6, N: 7, Zdr.sa: 3 
Poslanci MZ neodsúhlasili odpredaj. 

9. Husaníková Aneta 
MR doporučila odsúhlasiť odpredaj, s predajom súhlasili aj komisie. 
P: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 

 
 
K bodu č. 8) Aktuálne záležitosti mesta 
 

A) Správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
Písomne spracované správy do MZ predložili pani prednostka, riaditeľ MsKS, riaditeľka 
ZŠ na Farskej lúke a riaditeľ ZŠ na Farskej lúke L. Mocsáryho. 
Poslanci k správam nemali žiadne pripomienky. 
 
B) Ponuka TV Locall  na vysielanie v regionálnej televízii 
Pán primátor  prečítal návrh  od televízie Locall. Ponúkajú vysielanie za 1.200,- Sk/min. 
Je tu prítomný aj pán Elek. Na zasadnutí MR bola väčšina členov za to, aby sa väčší  
dôraz kládol na webovú stránku. 
p. Elek – objasnil situáciu a informoval poslancov MZ, že už vysielajú od 1.2.2007.  
p. Agócs – má v tejto káblovej televízii nejaký podiel aj SBD? 
p. Elek – SBD je len správcom káblovej televízie. 
p. Agócs – za všetky programy treba platiť, aj za  rozhovory? 
p. Elek – otvorené štúdio je bezplatné. 
p. Takács – tv Locall je obchodná televízia. 
p.Elek – nie, je to súkromná televízia. 
p. Gulyás – pre nás sú toto ako  naše noviny. Netreba sa na to pozerať ak ona niečo zlé. 
Televízia je podľa mňa dostupnejšia. Treba to objednať ak na to máme financie. 
p. Agócs – ak sa pre to rozhodnete, tak si myslím, že na to budú financie. 
p. Szvorák – som rada, že ste nám to takto vysvetlili, myslím si však, že by sme nemali 
platiť paušálne, ale len keď si niečo objednáme. 
Ing. Tóth – považujem túto myšlienku za dobrú a podporujem ju. 
RNDr. Tomolya – sú to dobré informácie a treba ich dať aj do mestských novín. 
MUDr. Gladiš – počúvame kopu vecí, ale ide tu vlastne len o podpis zmluvy. 
p. Agócs – ja som za to, aby sme schválili vysielací čas 10 min. mesačne s viazanosťou na 
pol roka. Teda spolu by to bolo 60 minút. 
Hlasovanie za objednanie vysielania: 
P: 16, Áno: 16, N: 0, Zdr.sa:0 
Hlasovanie za vysielací čas 10 min.: 
P: 16, Áno: 14, N: 1, Zdr.sa: 1 
 
C) Schválenie členov  komisií s poradným hlasom 

            Pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že ide o doplnenie komisií  s občanmi       
       rómskeho pôvodu. Išlo by o členov s poradným hlasom. V jednej komisii je takýto občan   
       riadnym členom. Mená sú uvedené v uznesení z dnešného zasadnutia MZ. 
 

D) Návrh na čestného občana  mesta Fiľakovo 
            Pán primátor navrhol, aby sa udelilo pánovi Reimanovi Istvánovi čestné občianstvo 
      mesta Fiľakovo, dožíva sa významného jubilea a je známy vo svojom odbore. 
      Hlasovanie: 



      P: 16, Á: 11, N: 0, Zdr.sa: 5 
 

E) Žiadosť o povolenie umiestnenia pamätníka na Nám. padlých hrdinov 
            Pán primátor prečítal návrh na uznesenie k tomuto bodu. Ide o umiestnenie pamätníka    
      na počesť účastníkov bojov za slobodu v rokoch 1848-49. 
      Hlasovanie: 
      P: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
 
K bodu č. 10) Interpelácia poslancov 
 
 
p. Takács – policajtom som už hlásil, že v okolí  ZŠ  na Mládežníckej sa potuluje agresívny 
pes. 
p. Agócs – so psami máme obrovské problémy. Zajtra by sme mali dostať šípky. Policajti 
dostali pokyn, aby psa odstrelili na mieste, ale na druhej strane sme sledovaní ochranármi 
zvierat. 
p. Tóth – jedna šípka stojí 500,- Sk a látka do nej 200,- Sk, stačí na  3 šípky. Stane sa ja to, že 
pes so šípkou odbehne. 
Mgr. Balázs- keď robíte takýto odstrel treba ľudí upozorniť na to, aby si svojich psov 
nepúštali von. 
p. Tóth – toto sú väčšinou psi, ktorí nemajú majiteľov. 
p. Takács  - nedali by sa  vyhlásiť zosnulí v mestskom rozhlase? 
p. Agócs – dáme do mestských novín výzvu, kto chce ten si to dá do rozhlasu. 
Ing. Belko -  keď sa bude robiť cesta pri garážach na Farskej lúke, aby sa nezabudlo ani na 
garáže na  Železničnej ulici. 
p. Agócs – ja by som bol rád, keby sa na opravách podieľali aj vlastníci garáží. 
Ing. Illés – chcem Vám poprosiť, že pri odvodňovaní dávajte pozor, aby sa voda nedostala do 
našich energokanálov. 
 
 
K bodu č. 11) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predsedkyňa návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia z dnešného 
zastupiteľstva. Poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
P: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa:  
 
 
K bodu č. 12) Záver 
 
 
      Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 



Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Bc. Ľudmila Svoreňová                                                               Jozef Agócs 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                              II. overovateľ: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                  Zoltán Parti 
 
 
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


