
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

24. júna 2010 

 
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  
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. 
 
 
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) Interpelácie  poslancov 
4) Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO 

mesta k 31.12.2009. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu  mesta. Správa 
auditora k ročnej  účtovnej závierke. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu 
programového rozpočtu  a k záverečnému účtu k 31.12.2009 

5) Výročná správa n.o. Nezábudka  za rok 2009 
6) Komunitný plán sociálnych služieb 
7) Návrh zmeny VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb... 
8) Návrh VZN o podmienkach držania psov 
9) Návrh VZN o ochrane nefajčiarov 
10) Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alk. nápojov 
11) Návrh na zmenu VZN  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Fiľakovo 



12) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  
13) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
14) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
15) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2010 
16) Majetkovoprávne záležitosti 
17) Vytvorenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov na komunálne voľby 2010 

(27.112010)  a určenie úväzku primátora na volebné obdobie 2010-2014 
18) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť n.o Nezábudka o použitie príspevku mesta na vykrytie straty 
v roku 2009 

b) Rozpočtový harmonogram prípravy návrhu rozpočtu mesta na roky 2011-
2013 

c) Vymenovanie riaditeľov – MŠ Štúrova 1 a ZŠ s VJM Mládežnícka 
d) Výstavba fotovoltaickej elektrárne 
e) Terénna sociálna práca – spolufinancovanie projektu 
f) HMF – poskytnutie príspevku  z preklenovacieho úveru 
g) Tesco -  žiadosť o zriadenie vecného bremena 

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: 
 

MUDr. Štefan Gladiš 
Ing. Štefan Tóth 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Szabová Erika, 
Róbert Eibner, 
Fridrich Schnelczer, 
Erik Kelemen, 
Ladislav Szakó. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie  poslancov 
 
     
    Poslanci MZ nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu č. 4)  Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO  
                      a RO mesta k 31.12.2009. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu   
                      mesta. Správa auditora k ročnej  účtovnej závierke. Stanovisko hlavného  
                      kontrolóra k plneniu programového rozpočtu  a k záverečnému účtu   
                      k 31.12.2009 



 
A) MsÚ 
    
       Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. fin. MsÚ Bc. Erika 
Szabová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
B) VPS 

 
Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MZ predložil riaditeľ 

VPS, Ing. Vincent Erdos. 
 

C) MsKS 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, PhDr. Istvám Mázik. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
       
D) HMF 
 

Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MZ predložil riaditeľ 
HMF, Mgr. Attila Agócs. 
 
E) ZŠ s VJM Mládežnícka 7 

 
        Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka ZŠ, Mgr. Agnesa 
Janušeková. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 
F) ZŠ Školská 
 

Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MZ predložil riaditeľ 
ZŠ, Mgr. Ľubomír Lempochner 
 
G) ZŠ s VJM L. Mocsáryho, Farská lúka 

 
        Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ ZŠ, Mgr. Štefan Šimko. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

     
H) ZŠ Farská lúka  
 

Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania  do MZ predložila 
riaditeľka ZŠ, Mgr. Ildikó Wágnerová. 
 
I)  ZUŠ 

 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ ZUŠ, Mgr. František Mráz. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
   
J) Správa audítora  
 

Pani prednostka oboznámila  poslancov MZ s obsahom správy audítora. Výrok 
audítora znel  bez výhrad. 



 
K)  Stanovisko hlavného kontrolóra  k plneniu programového rozpočtu 

a k záverečnému účtu mesta k 31.12.2009 
 

      Hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán prečítal stanovisko k plneniu 
programového rozpočtu mesta. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 
Poslanci MZ k správam nemali žiadne   návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu č. 5) Výročná správa n.o. Nezábudka  za rok 2009 
 
 
           Písomne spracovanú správu do MZ predložila riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária 
Veliká. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ  nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
K bodu č. 6) Komunitný plán sociálnych služieb 
 
 
      Písomne spracovaný Komunitný plán do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs -  všetky dokumenty sú určené  na pomoc sociálne  odkázaným. 
 
 
K bodu č. 7) Návrh zmeny VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb... 
 
 
      Návrh VZN do MZ predložila riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária Veliká. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného zasadnutia. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 8) Návrh VZN o podmienkach držania psov 
 
      Písomne spracovaný návrh VZN, ktorý tvorí súčasť zápisnice do MZ  predložil vedúci 
správneho oddelenia, JUDr. Norbert Gecso.  
MUDr. Gladiš – treba zakázať vstup psom do parku a aj na detské ihriská. 
p. Agócs – máme v meste veľa túlavých psov 
p. Eibner – treba vyložiť zákazové tabule na detské ihriská a len vtedy dávať pokuty. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 9) Návrh VZN o ochrane nefajčiarov  
 
 
       Návrh VZN mesta do MZ predložil vedúci  správneho odd. JUDr. Norbert Gecso. Tvorí 



súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 10) Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alk. nápojov 
 
 
      Písomne spracovaný návrh VZN, ktorý tvorí súčasť zápisnice do MZ  predložil vedúci 
správneho oddelenia, JUDr. Norbert Gecso.  
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
 
K bodu č. 11) Návrh na zmenu VZN  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  
                       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  
                       Fiľakovo 
 
 

Návrh VZN mesta do MZ predložil odborný zamestnanec školského úradu PhDr. Peter 
Fehér. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
MUDr. Gladiš: tých 5 euro je na 1 deň? 
PhDr. Fehér : nie, to je mesačný poplatok. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 12) Návrh na úpravu rozpočtu mesta  
 
 
     Návrh na úpravu rozpočtu mesta do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
MUDr. Gladiš: nie je ešte dohoda s Tescom, 
p. Agócs – máme podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. 
MUDr. Gladiš – stále odkladáme  úpravu Jesenského ulice. 
p. Agócs – Jesenského ulica nie je teraz na 1.mieste. Na prvom mieste je teraz   zabezpečiť 
chod mesta. 
RNDr. Tomolya -  ja plne súhlasím s riešením pána primátora. Určite nie my sme na vine,  ale 
vláda. 
p.Szvorák – návrh na úpravu rozpočtu mesta sme prerokovali  dosť podrobne  na MR. Bude 
určite  treba robiť ešte aj ďalšie úpravy, lebo mesto malo zvýšené výdavky  aj kvôli 
povodniam. Ja by som navrhovala, aby sme znížili aj úväzky zamestnancov mesta. 
Ing. Erdos – ja inú formu ako znižovanie úväzkov ani nevidím. V tom vidím jedinú úsporu. 
Aj teraz  už máme neuhradené faktúry v hodnote 7000 eur. 
p. Agócs – dúfam, že nová vláda bude tento problém riešiť.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 1 



 
 
K bodu č. 13) Správy  predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
 

1. Plán činnosti hlavného kontrolóra  mesta na II. polrok 2010 
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II polrok 2009 
3. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS 

v oblasti aktivity 10.1.3, časť poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb v roku 2009 

4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole inventarizácie peňažných 
prostriedkov v hotovosti na MsÚ za rok 2009 

5. Správa  kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, 
predmetom ktorej bola kontrola činnosti a plnenia rozpočtu CVČ IUVENES za I. 
polrok 2009 

 
     Písomne spracované správ tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ ich 
preložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Poslanci k nim nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 14) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
    
 
      Návrhy a pripomienky komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 

1. Komisia školstva  a kultúry 
- Výberové konania –MŠ Štúrova, ZŠ s VJM Mládežnícka 7 
- Akcia „Najúspešnejší žiaci“ – príprava na deň 22.06.2010 
 

2. KOVP 
- Správa o výsledkoch  preventívnych protipožiarnych kontrol vykonávaných v meste 
- Regulovanie toku potoka Belina 
 

3. Komisia výstavby a ŽP 
- Majetkovoprávne záležitosti 
- Ing. Erdos – odpadové hospodárstvo a separovaný zber 
 
 

4. Finančná komisia 
- Majetkovoprávne záležitosti 
 
 

5. Komisia soc. vecí a zdravotníctva 
- Kontrola občanov pracujúcich na aktivačnej činnosti 
- Zdravotná starostlivosť v meste – komunikácia s majiteľmi polikliniky je nemožná 
- Úprava prístupu a čistenie  studničky „Čurgov“ 



 
6. Komisia CR RR 

- Ing. arch. Anderková – PHSR, Program rozvoja turizmu 
 

7. Komisia pre mládež a šport 
- Pohár primátora – 19. mája 2010 
- Činnosť CVČ 
 
 
 
 
K bodu č. 15) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2010 
 
 
  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. 16) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 

1. Sáfrány Jozef, 4,93 eur/m2 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 14, Nie: 2, Zdr.sa: 0 

 
2. Mojzeš Marcel a Martin, 5,00 eur/m2 

Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 

3. Molnár Otto a družka Privačeková Viktória, 2,70  eur/m2 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 2 
 

4. Vyradenie majetku 
- ZŠ s VJM Mládežnícka 7 
- CVČ IUVENES 
- ZŠ s VJM L. Mocsáryho Farská lúka 64/B 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 2 
 
 
K bodu č. 17) Vytvorenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov na komunálne  
                        voľby 2010 (27.112010)  a určenie úväzku primátora na volebné obdobie  
                        2010-2014 
 
      Písomne spracovaný návrh do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – je to aktuálna otázka, už aj kvôli šetreniu s peniazmi. 
MUDr. Gladiš -  nedá sa zopár ulíc presunúť do volebného obvodu 2? 
Ing. Erdos – keď sa to prepočíta na voličov, tak to vychádza rovnako ako je tento návrh. 



Hlasovanie za pôvodný návrh: 
Prítomní: 16 Áno: 13, Nie: 1, Zdr.sa: 2 
Návrh schválený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu č.18) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
 

a) Žiadosť n.o Nezábudka o použitie príspevku mesta na vykrytie straty 
v roku 2009 

 
Návrh do  MZ  predložila  riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária Veliká. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. 
Ide o vykrytie časti straty za rok 2009 z dotácie poskytnutej mestom. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 13, Nie: 1, Zdr.sa: 2 
 

b) Rozpočtový harmonogram prípravy návrhu rozpočtu mesta na roky 
2011-2013 

 
Písomne spracovaný harmonogram do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 

c) Vymenovanie riaditeľov – MŠ Štúrova 1 a ZŠ s VJM Mládežnícka 7 
 
PhDr. Fehér  informoval o výsledkoch výberových konaní na MŠ aj ZŠ. V MŠ bola za 
riaditeľku zvolená Helena Kecskemétyová a v ZŠ Mgr. Agnesa Janušeková. 
 

d) Výstavba fotovoltaickej elektrárne 
 

Ing. Arch Anderková informovala poslancov MZ o tom, ž e v súčasnosti evidujeme dve 
žiadosti o výstavbu fotovoltaickej elektrárne Obidve spĺňajú  podmienky na zriadenie, chýba 
im len  súhlas MZ. 
p. Agócs – komisia výstavby prijala odporúčanie, aby sme nepovoľovali solárne parky 
z dôvodu ochrany životného prostredia. Podľa môjho názoru je to však najšetrnejší spôsob 
výroby el. energie. Je zahrnutý aj v programe vlády a aj Európska únia  dáva dotácie. 
Ing. Tóth – kde sa to presne nachádza? 
Ing.arch. Anderková – na Egreši. Nebolo by zlé aj vytvoriť pracovnú skupinu na 
vyhodnotenie potenciálu  územia z tohto hľadiska. 
Mgr. Balázs  hovoril, že tieto žiadosti prerokovali  na  komisii výstavby a nesúhlasia so 
zriadením fotovoltaických elektrárni, lebo by to bol veľký zásah do prírody . 
Ing. Belko – stavajú ich nielen u nás, ale aj v Čechách. Bola by škoda  nevyužiť tú možnosť. 



p. Eibner – zriadia sa tu 1 alebo 2 pracovné miesta. Ja by som skôr podporoval také projekty 
kde sa zriadi viac pracovných miest. 
MUDr. Gladiš – určite má všetko svoje výhody aj nevýhody. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16 Áno: 5, Nie: 7, Zdr.sa: 4 
Návrh neschválený. 
 
 
 
 
 

e) Terénna sociálna práca – spolufinancovanie projektu 
 
Pani prednostka informovala poslancov MZ o spolufinancovaní projektu  na terénnu sociálnu 
prácu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15 Áno: 10 Nie: 1, Zdr.sa: 4 
Návrh schválený. 
   

f) HMF – poskytnutie príspevku  z preklenovacieho úveru 
 
Pani prednostka informovala poslancov MZ o poskytnutí príspevku z preklenovacieho úveru 
mesta. Ide len  o formálnu záležitosť pre banku , ktorá nám poskytuje úver. 
 

g) Tesco -  žiadosť o zriadenie vecného bremena 
 
Pán primátor informoval poslancov o tom, že spoločnosť Ardis  podala žiadosť  o zriadenie 
vecného bremena na  výstavbu prípojok pre Tesco. 
 
 
K bodu č. 19) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
    Predsedkyňa  návrhovej komisie, Bc. Erika  Szabová, prečítala návrh uznesenia  
z dnešného zasadnutia. Poslanci MZ za uznesenie hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15 Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
 
K bodu č. 20) 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: 
MUDr. Štefan Gladiš                                                                   Ing. Štefan Tóth 
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 


