
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

24. júla    2008 
 

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.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. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Mgr. Darina Molnárová – zastupujúca 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 

3a)  Zrušenie uznesenia  MZ z 26. apríla 207 pod písm. B, bod 16 v plnom  
       rozsahu 
3b)  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku pre výstavbu    
       Hypermarketu Tesco  
3) Schválenie návrhu uznesenia 
4) Záver 

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

Ing. Tóth Štefan 
Farkasová Klára. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán Varga, 
Ing. Štefan Esztergomi, 
Róbert Eibner, 



Erik Kelemen, 
János Takács. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3a)  Zrušenie uznesenia  MZ z 26. apríla 2007 pod písm. B, bod 16 v plnom   
                        rozsahu 
 
 
JUDr. Gecso  Norbert, vedúci správneho oddelenia MsÚ, informoval poslancov o dôvodoch 
zrušenia uznesenia. 
p. Agócs -  chceli nás donútiť k tomu, aby sme im ten pozemok rezervovali na dobu neurčitú. 
Na to aby sme mohli schváliť predaj musíme najprv zrušiť pôvodné uznesenie. 
p. Takács – myslím, že je to správny krok len treba o tom informovať aj tretiu stranu. 
Hlasovanie za zrušenie uznesenia: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa:0 
 
 
K bodu č. 3b) Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku pre výstavbu Hypermarketu  
                       Tesco  
 
 
 
 Písomne  spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. správy MMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – v pôvodnom uznesení sme na tento pozemok schválili cenu 600,- Sk/m2. Oni by 
chceli  kúpiť aj pravú stranu a chcú tam vybudovať podobné nákupné centrum ako je 
v Lučenci pri Hypernove. Myslia to vážne. Využitie pozemku je v súlade s územným plánom 
mesta.  
Ing. Varga prečítal návrh na uznesenie k tomuto bodu. 
p. Agócs – mesto dáva v uznesení dve podmienky. 
p. Takács – treba dávať pozor na to, aby sa nestalo to čo s Kauflandom, Ardis je len tretia 
strana. 
Mgr. Balázs – kvôli obytným domom tam treba počítať s hlukovou bariérou. 
p. Agócs – oni s tým uvažujú a vedia čo majú robiť. 
p. Takács -  navrhujem, aby sme zvýšili cenu, lebo na rok už budeme uvažovať v eurách. 
p. Agócs – treba však aj počítať s tým, že tam nie je dobrá pôda a nemôžeme určiť takú cenu, 
aby nám pozemok potom ostal na krku. 
Ing. Tóth – kruhový objazd neovplyvní vrt minerálnej vody? 
p. Agócs – už tam nie je ochranné pásmo. Ministerstvo životného prostredia to zrušilo. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa:0 
Poslanci MZ schválili  predaj pozemku. 
 
 
K bodu č. 4) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
Ing. Varga Zoltán, predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia z dnešného 



zasadnutia MZ. Poslanci za uznesenie hlasovali nasledovne. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa:0 
 
 
K bodu č. 5) Záver 
 
 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné mimoriadne 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            Jozef Agócs 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Ing. Tóth Štefan                                                                           Klára Farkasová 
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


