
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 23. júna 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) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta k 31.12.2010, oboznámenie s výsledkami auditu ročnej účtovnej závierky, 
stanovisko HK k záverečnému účtu 

5) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2011 
6) Vyhodnotenie  plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 
7) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
8) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 
9) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
10) Návrh na  realizáciu investičného rozvoja mesta a spôsobu financovania 

investičného rozvoja 
11) Návrh povodňového plánu mesta 
12) Návrh VZN mesta o určení povinnosti fyzických a právnických osôb – 

podnikateľov, na vy pracovanie povodňových plánov záchranných prác 
13) Aktuálne záležitosti mesta 



a) Návrh na zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Fiľakovo 

b) Prerokovanie doručených návrhov na udelenie ocenení mesta 
c) Program osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste a XXI. 

Palóckych dní – prerokovanie a schválenie  finančných výdavkov na akciu 
– úprava rozpočtu mesta 

d) Úprava platu primátora mesta v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov 

e) Žiadosť o schválenie  skrátenia sezóny  na hrade a úpravu cenníka služieb 
HMF 

f) Informácia o možnostiach riešenia ďalšieho využitia Domu kultúry – klub 
Fiľakovo a návrh na odkúpenie do majetku mesta Fiľakovo 

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

h) Návrh zmluvy s mestom Edirne a Enez (Turecko) 
i) Návrh na zmenu ÚPN mesta Fiľakovo 

14) Schválenie návrhu uznesenia 
15) Záver 
 
 

Mgr. Szvorák  navrhla hlasovať v bode  č.13 b) tajným hlasovaním a výberom zo všetkých 
navrhnutých kandidátov na udelenie ocenení mesta. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 13, Á: 9, N:2, Zdr.sa: 2 
Poslanci návrh hlasovaním schválili 
 
Ing. Fehér navrhol presunúť bod 10) Návrh na  realizáciu investičného rozvoja mesta 
a spôsobu financovania investičného rozvoja a bod 13f) Informácia o možnostiach riešenia 
ďalšieho využitia Domu kultúry – klub Fiľakovo a návrh na odkúpenie do majetku mesta 
Fiľakovo na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva pre nedostatočné prerokovanie 
týchto záležitostí v odborných komisiách MZ. 
Hlasovanie za vynechanie bodu 10): 
Prítomní: 13, Á: 9, N:4 Zdr.sa: 0 
Návrh poslanci hlasovaním schválili. 
Hlasovanie za vynechanie bodu 13f): 
Prítomní: 13, Á: 9, N:4, Zdr.sa: 0 
Návrh poslanci hlasovaním schválili. 
 
Primátor mesta  dal hlasovať o schválení   pôvodného programu rokovania mestského 
zastupiteľstva: 
Prítomní: 13, Á: 5, N:8, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním neschválili pôvodný  program rokovania  mestského zastupiteľstva.  
Primátor mesta dal hlasovať o doplnení programu v bode  13 h) Návrh na zmenu ÚPN mesta 
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
 
MZ bude rokovať podľa nasledovného programu: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
3) Interpelácie poslancov 



4) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta 
k 31.12.2010, oboznámenie s výsledkami auditu ročnej účtovnej závierky, stanovisko 
HK k záverečnému účtu 

5) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2011 
6) Vyhodnotenie  plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 
7) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
8) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 
9) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
10) Návrh povodňového plánu mesta 
11) Návrh VZN mesta o určení povinnosti fyzických a právnických osôb – podnikateľov, 

na vy pracovanie povodňových plánov záchranných prác 
12) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na zmenu VZN mesta Fiľakovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Fiľakovo 

b) Prerokovanie doručených návrhov na udelenie ocenení mesta 
c) Program osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste a XXI. Palóckych 

dní – prerokovanie a schválenie  finančných výdavkov na akciu – úprava 
rozpočtu mesta 

d) Úprava platu primátora mesta v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov 

e) Žiadosť o schválenie  skrátenia sezóny  na hrade a úpravu cenníka služieb 
HMF 

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

g) Návrh zmluvy s mestom Edirne a Enez (Turecko) 
h) Návrh na zmenu ÚPN mesta Fiľakovo 

13) Schválenie návrhu uznesenia 
14) Záver 

 
 

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

Jozef Agócs a 
Erik Kelemen. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : JUDr. Gecso – 
predseda, členovia – p. Tankina, p. Szakó, Bc. Mojzeš, p. Cirbus. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 13, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 2 
 

 
 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
 
p. Agócs – chcem sa informovať v akom štádiu sú rokovania ohľadom zvukovej bariéry . 
p. primátor -  začali sme rokovať s  Regionálnou správou ciest v tejto veci, medzitým sa tam 
však zmenilo vedenie. 



p. Anderko – obrátili sa na mňa občania z Farskej lúky či  by sa tam nedalo  vybudovať 
parkovisko pred bytovkami. 
p. primátor – poznám tam situáciu,  ale žiaľ nemáme finančné prostriedky na investičné akcie. 
 
 
K bodu č. 4) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO  
                     a RO mesta k 31.12.2010, oboznámenie s výsledkami auditu ročnej účtovnej  
                     závierky, stanovisko HK k záverečnému účtu 
 
 

A) MsÚ 
 

      Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Hlavný kontrolór k nemu predložil svoje stanovisko, ktoré tiež tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania MZ.  
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) Oboznámenie s výsledkami auditu 
 
Pani prednostka  prečítala poslancom MZ  správu audítora, ktorý  schválil účtovnú  

závierku mesta bez výhrad. 
 
 
 



K bodu č.5) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2011 
 
 Poslancom MZ bol materiál predložený písomne. Do MZ ho predložila prednostka 
MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Eibner – chcem Vás poprosiť, aby poslanci boli oboznámení aj s pripomienkami  komisií 
k jednotlivým prerokúvaným bodom. 
 
 
K bodu č. 6) Vyhodnotenie  plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 
 

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. 
 
 
 
K bodu č.7) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 

A) Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2010 
B) Správa HK o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.5 

Údržba zariadení VP, mechanizácie, dopravy v roku 2010 
C) Správa HK o vykonanej kontrole  plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 

10.1.1 Organizácia kultúrnych aktivít  MsKS v roku 2010 
Poslancom MZ bol materiál predložený písomne. Do MZ ho predložil hlavný kontrolór 

mesta, Ing. Ladislav Estefán.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2011 
 

Poslancom MZ bol materiál predložený písomne. Do MZ ho predložil hlavný kontrolór 
mesta, Ing. Ladislav Estefán.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
K bodu č.9) Vyhodnotenie  návrhov podaných komisiami MZ 
 
 Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Róbert Belko. 
 

1. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 
- návrh na zmenu ÚPN mesta Fiľakovo- komisia s návrhom súhlasila 
 

2. Komisia pod.,RP a CR 
- vyzvať RSC na údržbu ciest v ich správe 
- umiestniť  tabuľu na parkovisko, na ktorej by bola informácia o tom ako sa dá 

dostať na hrad 
 

3. Finančná komisia 
- pozemok pri trénigovom ihrisku predať za čo najvyššiu možnú cenu 
 
 



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

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Fiľakovo navrhuje schváliť 

- Príprava dvoch akcií : Slávnostné  prijatie najúspešnejších žiakov 27.6.2011 
a Pohár primátora mesta 2.7.2011. 

 
5. Komisia na ochranu verejného poriadku 

- prejednali komisiou pripravenú  dokumentáciu o nedostatkoch dopravného 
značenia v meste 

- správa MsP za I. štvrťrok 2011 
- častejšie  hliadkovanie MsP v parku 
 

6. Komisia kultúry 
- predložili návrhy na udelenie ocenení mesta 

 
7. Komisia  zdravot. a soc. vecí 

- Klub dôchodcov  
- Poliklinika- súčasný stav 

 
 
K bodu č. 10) Návrh povodňového plánu mesta 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, Ing. Július Kovács  . 
Poslanci  k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 11) Návrh VZN mesta o určení povinnosti fyzických a právnických osôb –  
                       podnikateľov, na vy pracovanie povodňových plánov záchranných prác 
 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil vedúci odd. výstavby a ŽP, Ing. Július Kovács  . 
Poslanci  k predloženému návrhu  VZN nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) 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  nemali k predloženému návrhu VZN  žiadne pripomienky. 
Hlasovanie:  



Prítomní: 13, Á: 13, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 

b) Prerokovanie doručených návrhov na udelenie ocenení mesta 
Hlasovanie  o udelení ocenení mesta  prebehlo tajne. Výsledky  sú zaznamenané 

v uznesení z dnešného zasadnutia MZ. 
Poslanci navrhli udeliť cenu mesta štyrom laureátom. Hlasovanie za  uvedený návrh: 
Prítomní: 13,  Á: 12,  N:1, Zdr.sa: 0 
 

c) Program osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste a XXI. 
Palóckych dní -  prerokovanie a schválenie  finančných výdavkov na akciu 
– úprava rozpočtu mesta 

      Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
p.Szvorák – kto je Fuleki Kerti Társulat? 
PhDr. Mázik – pán Gulyás. 
 
 

d) Úprava platu primátora mesta v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení zmien a doplnkov 
a doplnenie Zásad odmeňovania  poslancov 

Poslancom informáciu o zmene zákona a zmene Zásad odmeňovania poslancov 
poskytla prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. Poslanci MZ vzali informáciu na 
vedomie. 

Poslanci MZ  hlasovali o úprave platu primátora mesta  a zástupcu primátora mesta 
tajným hlasovaním. Výsledky hlasovania sú uvedené v uznesení z dnešného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

Poslanci schválili plat primátora s účinnosťou od 1.6.2011 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z.z. vo výške  1946 Eur a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. zvýšený 
o 32,14% (626,00 Eur). 
 

e) Žiadosť o schválenie  skrátenia sezóny  na hrade a úpravu cenníka služieb 
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. 
Hlasovanie z variant I.: 
Prítomní: 14,  Á: 1,  N:8, Zdr.sa: 5  
Variant I. poslanci MZ neschválili. 
Hlasovanie za Variant II.: 
Prítomní: 14,  Á: 10,  N:3, Zdr.sa: 1 
Poslanci  hlasovaním schválili úpravu cenníka HMF podľa variantu II. 
 
 

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

Poslancom MZ bol materiál predložený písomne. Do MZ ho predložila vedúca odd. 
PP,ÚP a RR, Ing.arch. Erika Anderková.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 



p. primátor – príspevky tam nie sú vysoké a je to pre nás výhodné ak vstúpime do tohto  
združenia. 
 
 
 

g) Návrh zmluvy s mestom Edirne a Enez (Turecko) 
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. 
 

h) Návrh na zmenu ÚPN mesta Fiľakovo 
Poslancom MZ bol materiál predložený písomne. Do MZ ho predložila vedúca odd. 

PP,ÚP a RR, Ing.arch. Erika Anderková.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – podporujem túto iniciatívu len nesmieme zabudnúť na to, že infraštruktúru musí 
vybudovať mesto. 
 
 
 
K bodu č.13) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
 Návrh uznesenia z dnešného zasadnutia  prečítal   predseda návrhovej komisie JUDr. 
Norbert Gecso. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Á: 14, 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: 
Agócs  Jozef                                                                                Erik Kelemen 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 
 
 


