
Zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 24. februára 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 schválený nasledovne: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie 
2a) Informácia o výsledku výberových konaní na funkciu riaditeľa MŠ a ZUŠ  
3) Interpelácie poslancov 
4) Vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie  IV. štvrťroka 2010 
5) Návrh rozpočtu mesta na roky  2011-2013, Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta 
6) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
7) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2010 
8) Majetkovoprávne záležitosti mesta 
9) Aktuálne záležitosti mesta 
10) Schválenie návrhu uznesenia 
11) Záver 
 
 
 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 



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

Jozef Tankina a 
Ing. László Kerekes. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Bc. Szabová – 
predseda, členovia – p. Agócs, Mgr. Szvorák, p. Eibner, p. Kelemen. 
Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 14, Á: 11, N:0, Zdr.sa: 3 
 

 
 
 

K bodu č. 2a) Informácia o výsledku výberových konaní na funkciu riaditeľa MŠ a ZUŠ  
 
 
          Informáciu  o výsledku výberových konaní  na riaditeľa MŠ Daxnerova a ZUŠ do MZ 
predložil odborný pracovník školského úradu  PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania. 
Poslanci  za  vymenovanie riaditeľov hlasovali nasledovne: 
Základná umelecká škola 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 0 
Materská škola Daxnerova: 
Prítomní: 14, Á: 14, N:0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 
 
 
 
p. Szvorák – chcela by som sa informovať, v akom štádiu riešenia je petícia, ktorú podali 
obyvatelia   z ulice 1. mája. 
Ing. Estefán – so strany mesta je to uzatvorené. Prebehlo tam sociálne šetrenie a momentálne 
je podaný návrh na súd. 
 
p. Szakó – občania z ulice Sládkovičovej sa na mňa obrátili s prosbou či by sa plocha pred  
ich bytovým domom, kde niekedy bola zeleň, nedala prerobiť na parkovisko, lebo autá tam 
parkujú aj tak a je tam len blato. 
Občania v meste prejavili záujem o prenájom parkovacích miest. Chcel by som vedieť, či sa 
to dá. 
Bolo by dobré sa dohodnúť s Tescom na  možnosti výstavby chodníka aj na pravej strane 
komunikácie, lebo ľudia  chodník na ľavej stane nevyužívajú, chodia po ceste a je to 
nebezpečné.  
p. primátor- na svoje interpelácie  dostanete odpoveď písomne alebo na ďalšom zasadnutí 
MZ. Zistil som  aj ja , že ľudia k Tescu nechodia po chodníku, ale po ceste. Môžem Vám 
sľúbiť, že o tom budem rokovať s Tescom, či by sa tam nedal  vybudovať chodník. 
Ing. Kerekes – komisia výstavby na chýbajúci chodník upozornila  vedenie mesta už minulý 
rok. 
Chcem sa tiež poďakovať, že ste podporili môj návrh na zverejnenie   neplatičov na internete. 



 
p. Cirbus – navrhujem, aby sa podporili predškolské zariadenia čo sa týka opráv, hlavne opráv 
striech 
Navrhujem, aby vedenie mesta vstúpilo do rokovania so Železnicami SR o tom, aký majú 
plán využitia  budovy na malej stanici. 
Na Mlynskej ulici na úseku medzi predajňou nábytku a mostom by bolo dobré vybudovať 
chodník. Je to tam dosť nebezpečné a je to len krátky úsek. 
p. primátor – na opravy a výstavbu chodníka uvidíme ako budeme mať zdroje, ako nám to 
dovolí rozpočet mesta.  Ak sa nám podarí niečo  vymôcť na nedoplatkoch na daniach, tak 
nám možno zvýši aj na takéto aktivity. 
So Železnicami o budove začnem rokovať, určite ich nato upozorníme. 
p. Agócs – budovu na malej stanici sme riešili viackrát, celá agenda je na oddelení výstavby. 
Železnice nám navrhli jej odkúpenie. 
 
Mgr. Szvorák – poprosila by som pána primátora, aby informoval poslancov MZ o situácii 
v zdravotníctve a o návšteve  predsedu BBSK. 
p. primátor – dnes cestujem do Banskej Bystrice na rokovanie s pánom predsedom BBSK 
v tejto veci. Firma, ktorá prevádzkuje polikliniku podala  na BBSK žiadosť o zrušenie 
licencie a chcem sa dohodnúť s pánom predsedom či by sa zrušenie nedalo oddialiť, aby 
lekári mali čas presťahovať sa do nových priestorov.  Rokujem s firmou, ktorá vlastní budovu 
starej polikliniky a oni  nám navrhli  priestory pre niekoľko lekárov a pre rontgen, ktorý by 
nám zapožičali z nemocnice z Lučenca. Budovu novej polikliniky chce jej vlastník predať 
alebo dať do dlhodobého prenájmu, na čo však mesto nemá prostriedky. Mesto sa ju snažilo 
už viackrát dostať do vlastníctva, ale BBSK to neschválilo. 
Ing. Fehér – navrhujem, aby sme na zasadnutie MZ pozvali poslancov BBSK, starých aj 
nových, aby nám ozrejmili dôvody prečo sa poliklinika predala. 
p. primátor – môžeme ich pozvať na zasadnutie, ale neverím, že nám povedia niečo nové. 
p. Eibner – ak je nejaký investor, ktorý chce stavať,  treba mu navrhnúť, aby odkúpil budovu 
novej polikliniky a zrekonštruoval ju.  
p. primátor – to je oveľa väčšia investícia ako postaviť novú budovu. 
 
 
 
K bodu č. 4)  Vyhodnotenie činnosti MsP za obdobie  IV. štvrťroka 2010 
 
 
         Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. 
p. Eibner – môj názor je ten, že rómska hliadka je  pre MsP nápomocná. 
p. Agócs – rómska hliadka môže pre MsP a políciu poskytovať len informácie, ale v žiadnom 
prípade by nemali zasahovať a používať donucovacie prostriedky. 
p. primátor – mal som s nimi v pondelok rokovanie, kde bol prítomný aj príslušník polície 
z OOPZ Fiľakovo. Dal som im návrh, aby mi dali jasné stanovisko, ako môže rómska hliadka 
fungovať. Vítam ich činnosť, len musí byť v súlade so zákonom. 
 
 
K bodu  č. 5) Návrh rozpočtu mesta na roky  2011-2013, Stanovisko HK k návrhu  
                      rozpočtu mesta 
 
 



Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 

Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta prečítal  hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – rozpočet sme podrobne prerokovali na zasadnutí MR a navrhujem ho schváliť. 
Mgr. Szvorák – som spokojná, že v rozpočte sa vyčlenilo viac prostriedkov na kultúru. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0,Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 6) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
 
1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu mesta v oblasti 
aktivity 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach v roku 2009 
 
2. Správa hlavného kontrolóra z ďalšieho vykonaného preverenia podnetu voči VPS 
 
3. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, predmetom ktorej 
bola  kontrola plnenia rozpočtu VPS v oblasti aktivity 6.3 Nakladanie s nebezpečným 
odpadom  a aktivity 6.4 Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v roku 2009 
 
 Poslanci MZ nemali k správam žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č.7) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2010 
 
 

          Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ 
ho predložil vedúci oddelenia SMMDaP, Ing. Zoltán Varga. 
p. primátor – poslali sme neplatičom posledné výzvy pred exekúciou a ľudia sa rozhýbali 
a niektorí už aj zaplatili. Naďalej budeme v tomto pokračovať nekompromisne. Najväčší 
problém však bude asi s daňou za psa. 
Ing.Esztergomi – pri nedoplatkoch za komunálny odpad ma  prekvapili spoločenstvá 
vlastníkov bytov. 
Ing.Varga – máme s nimi spísané splátkové kalendáre. 
p. Eibner – kedy je termín zverejnenia dlžníkov? 
Ing. Varga –to závisí od MZ, aby sa tam nedostal už taký, ktorý zaplatil. 
 
 
K bodu č. 8) Majetkovoprávne záležitosti mesta 
 
 

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



1. Atila Ander 
Podal žiadosť o odkúpenie  mestského pozemku pod stavbou vo výmere 6 m2 za 
kúpnu cenu 30.00 Eur. 

Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci  hlasovaním schválili predaj pozemku. 
 
 
K bodu č. 9) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
Pán primátor  informoval poslancov o nasledovných aktuálnych záležitostiach mesta: 

- dostali sme list od veľvyslanca v Turecku, navrhujú nám partnerstvo s mestom Edirne, 
my však máme záujem o partnerstvo s menším mestom ako bolo Edirne, kde majú aj 
hrad. Bola by to reálnejšia spolupráca. 

- 2. a 3. marca sa uskutoční stretnutie cezhraničnej spolupráce medzi SR a MR 
v Szécsényi, ktorého sa zúčastním. 

- Železnice plánujú zrušiť vlak Fiľakovo- Šomoskoujfalu a Banskej Bystrici bude  
v tejto veci stretnutie, v pondelok 28. februára, ktorého sa zúčastní pán zástupca 
primátora, Ing. Belko.  

- Minulý týždeň sa konala členská schôdza FTC Fiľakovo, na ktorej si členovia zvolili 
nového prezidenta a je ním Mgr. Attila Visnyai. 

- Pani riaditeľka Nezábudky n.o. ma dnes informovala, že od štátu dostaneme 
prostriedky na  fungovanie Domova dôchodcov. 

Ing. Erdos – chcel by som  informovať poslancov, že od včera začala pracovať operatívna 
skupina, ktorá bude kontrolovať čistotu po uliciach v meste. 
 
 
K bodu č. 10) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
         Bc. Szabová, predsedkyňa návrhovej komisie, prečítala  návrh na uznesenie z dnešného 
zasadnutia. Poslanci  za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Á:13, N:1, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ schválili hlasovaním návrh uznesenia. 
 
 
K bodu č. 11) 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: 
Tankina Jozef                                                                              Ing. László Kerekes 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 


