
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 22. septembra 2011 

_________________________________________________________________________ 
 
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. MM  
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing.arch. Erika Anderková – vedúca odd. ÚP, RR a PP 
Bc. Erika Szabová  - vedúca finančného oddelenia 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci SpOcÚ 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Ing. Mária Veliká -  riaditeľka Nezábudka n.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 navrhnutý nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Interpelácie poslancov 
4) Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta k 30.06.2011, stanovisko HK k monitorovacej správe 
5) Prerokovanie správy o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými  

prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie  ich následkov 
vykonanej  NKÚ 

6) Vyhodnotenie  činnosti MsP za obdobie II. štvrťroka 2011 
7) Informačná správa o prevode vlastníctva  bytov – stav od poslednej informácie 

predkladanej  MZ v roku 2010 
8) Majetkovoprávne záležitosti 
9) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
10) Návrh na  zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo 

11) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
12) Aktuálne záležitosti mesta 



a) Návrh na vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce  s mestom 
Salgótarján 

13) Schválenie návrhu uznesenia 
14) Záver 

 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 
 
 

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

Vladimír Cirbus a 
Bc. František Mojzeš. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Bc. Szabová – 
predsedkyňa , členovia – p. Tankina, p. Eibner, p. Agócs , Ing. Kerekes. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 13, Á: 12, N:0, Zdr.sa: 1 
 

 
 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
p. Eibner – chcem sa informovať o tom, či boli  v zmluve zakotvené  určité podmienky  
zahájenia stavby  pre majiteľa  budovy plynovej stanice na Školskej ulici. Stretávajú sa tam 
dosť pochybné osoby. 
Ing. Varga – predpokladám, že budú žiadať o možnosť predať túto nehnuteľnosť inému 
záujemcovi, nakoľko mám  vedomosť, že oni si už našli iné vhodnejšie priestory. Je to 
v štádiu  riešenia. 
 
K bodu č. 4) Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu  
                     PO a RO mesta k 30.06.2011, stanovisko HK k monitorovacej správe 
 

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

predložila ved. odd. fin., Bc. Erika Szabová. 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 

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

predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 

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

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

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

predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Poslanci  k predloženým správam nemali žiadne pripomienky. 
 

F) Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe 
Hlavný kontrolór k monitorovacej správe predložil svoje stanovisko, ktoré tiež tvorí 

súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ.  
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5) Prerokovanie správy o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia  
                     s verejnými  prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na   
                     odstránenie  ich následkov vykonanej  NKÚ 
 
 

Pani prednostka  prečítala poslancom MZ  Správu NKÚ, prijaté opatrenia a tiež návrh 
na uznesenie k tomuto bodu. 
Poslanci  k  správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu  č. 6) Vyhodnotenie  činnosti MsP za obdobie II. štvrťroka 2011 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž . 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 7) Informa čná správa o prevode vlastníctva  bytov – stav od poslednej  
                     informácie predkladanej  MZ v roku 2010 
 

 
           Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga . 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 

           Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ 
ho predložil vedúci odd. SMMDaP, Ing. Zoltán Varga . 
 



1. Ing. Július Szabó 
p. Agócs – MR  to prerokovala a schválila odpredaj. 
Ing. Estergomi – komisia výstavby tiež  odporúča odpredaj. 
p. Kelemen -  komisia  cestovného ruchu a podnikateľská odporúča najskôr pozemok dať do 
prenájmu až potom predať. 
Hlasovanie za odpredaj:  
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 0 
 

2. Základná škola s VJM L. Mocsáryho 64/B 
3. Základná škola Školská 1 

Predchádzajúce žiadosti o vyradenie neupotrebiteľného majetku sa odročujú na najbližšie 
zasadnutie MZ z dôvodu  chýbajúceho stanoviska  komisie na posúdenie opodstatnenosti 
vyradenia tohto majetku. 
 
 
K bodu č. 9) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 

1. Správa hlavného kontrolóra o preverení dodržania podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania 

2. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta 
v oblasti aktivity  1.7 Manažment investícií za rok 2010  

3. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta 
v oblasti aktivity 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15, 98601 Fiľakovo 
v roku 2010 

4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu HMF 
v oblasti aktivity 10.4.3, časť kapitálové výdavky v roku 2010 

 
     Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí prílohu zápisnice z dnešného 
rokovania MZ. Do MZ ho predložil Ing. Ladislav Estefán, hlavný kontrolór mesta. 
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 10) Návrh na  zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú  
                       úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  
                       pôsobnosti mesta Fiľakovo 

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

predložil odborný zamestnanec školského úradu, PhDr. Peter Fehér. 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie za VZN: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 11)  Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
 
Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Róbert Belko. 
 

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 
- majetkovoprávne záležitosti 
- odkonárenie stromov na ul. Vajanského – prítomný p. Bolla 



 
2. Komisia pod., RP a CR 

- majetkovoprávne záležitosti 
 

3. Finančná komisia 
- monitorovacia práva  o plnení rozpočtu mesta  a rozpočtu PO a RO 

k 30.06.2011 
- úverové zaťaženie mesta 
- obnova mestského parku 
- zabezpečenie príveskov pre psov 
 
 

4. Komisia školstva, mládeže a športu 
- Návrh na  zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú                        

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej                        
pôsobnosti mesta Fiľakovo 

- vyhodnotenie činnosti CVČ 
- akcie organizované komisiou 

 
 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku 
- návrh na tabuľu na predchádzanie krádeží v obchodných domoch 
- správa MsP za II. štvrťrok 2011 
- návrhy na umiestnenie dopravného značenia v meste  
 

6. Komisia kultúry 
- monitorovacia správa MsKS 
- situácia  v prevode  Domu  kultúry na mesto 
- kultúrne akcie v meste 

 
7. Komisia  zdravot. a soc. vecí 

- situácia v zdravotníctve v meste 
- Poliklinika- súčasný stav 
- potravinová pomoc 
- Nezábudka n.o. 

 
p. Agócs – navrhujem, aby sa tento bod od budúceho zasadnutia presunul na začiatok 
zasadnutia MZ. 
p. primátor – ja to navrhujem  preložiť ešte pred interpelácie poslancov 
Hlasovanie:  
Prítomní: 14, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 1 
Návrh bol  hlasovaním schválený. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Návrh na vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce  
s mestom Salgótarján 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila vedúca odd. RR, PP a ÚP, Ing. Arch. Erika  Anderková. 
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 

b) Rôzne 
 

- poďakovanie  za  organizáciu osláv 765. výročie mesta 
- mestský park – dokončieva sa, plánuje mesto častejšie kontroly aj s MsP aj 

v spolupráci OO PZ, plánujeme tam tiež  postaviť detské ihrisko 
- nový systém prideľovania daní pre mestá zo ŠR 
-  informácia o schválení investičného úveru pre mesto bankou. 
- zahájenie prípravy rozpočtu na rok 2012 
- termín na odovzdanie projektu na  Zberný dvor je predĺžený do 11.11.2011 
- budova mestského vlastivedného múzea  je už odovzdaná do užívania po 

rekonštrukcii. 
 
 
K bodu č. 13)  Schválenie návrhu uznesenia  
 
 
        Predsedkyňa  návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 13, Á: 13, N: 0, Zdr.sa: 0. 
Návrh  uznesenia sa hlasovaním stal uznesením. 
 
 
K bodu č. 14) 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: 
Vladimír Cirbus                                                                           Bc. František Mojzeš 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 


