
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

25. januára 2007 
 

 
Počet poslancov: 19 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
Jozef Agócs – primátor mesta 
Bc. Ľudmila Svoreňová – prednostka MsÚ 
Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 
 
Ing.Zoltán Varga – vedúci odd. MM  
Bc. Erika Szabová – vedúca odd. financií 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Ing. Július Kovács – ved. odd. výstavby a ŽP  
Ing.arch.Anderková – ved. odd. ÚP a PP 
Zoltán Tóth – veliteľ zmeny MsP 
 
István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.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 a volebnej  komisie              
3. Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2007 
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2007 
5. Návrh na zloženie komisií MZ 
6. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta na rok 2007 
7. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
8. Aktuálne záležitosti mesta 

a) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl 
b) Návrh na vymenovanie riaditeľky školy na Farskej lúke 64/A 
c) Informácia o zriadení mestskej školskej rady 
d) Predaj nehnuteľností – budova CVČ a dom na Baštovej ul. 



9. Interpelácia poslancov 
10. Schválenie návrhu uznesenia 
11. Záver 

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

Róbert Eibner 
Jozef Jačmeník. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej a volebnej komisie určil nasledovných  poslancov  
a neposlancov MZ: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Erik Kelemen, 
Ladislav Zupko, 
Ing. Štefan Tóth, 
Klára Farkasová. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 3) Plány práce orgánov mesta na I. polrok 2007 
 
 
        Plány práce do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. Tvoria súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nim nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 4) Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2007 
 
 
      Písomne spracované plány do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Parti  -  navrhujem do plánu činnosti zaradiť kontrolu zamestnancov MsÚ, ktorí majú 
kontrolovať dodržiavanie záverečných hodín. Okrem nezamestnanosti je v tomto meste 
problém aj alkohol.  
p.Agócs – súhlasím s pánom poslancom. Máme problémy aj s majiteľmi, sú to mimoriadne 
nepríjemné rokovania. Robia nám obrovské nepríjemnosti. 
Bol by som rád, keby ste dnes prijali uznesenie, v ktorom mi dávate právo na podanie návrhu 
o zrušení podnikateľskej činnosti. Oni vidia iba peniaze  a nie ľudské životy. 
p. Takács – táto kontrola by mohla byť aj v rámci plnenia uznesení 
p. Gulyás – s akou periodicitou by to mal robiť hlavný kontrolór? 
p. Agócs – túto povinnosť má MsP. 
Ing. Estefán – je nutné robiť opatrenia. V rámci plnenia uznesení sa to dá a MsP tiež 
predkladá správu o svojej činnosti. 
p. Agócs- teda podporíte môj návrh na uznesenie? 
p. Parti – toto vyplýva z priestupkového zákona. 
p. Agócs – JUDr. Gecso nech preverí, či je to možné z právnej stránky. 



K bodu č. 5) Návrh na zloženie komisií MZ 
 
 
          Návrh do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi. Tvorí súčasť 
zápisnice. 
Poslanci MZ hlasovali tajne, výsledky sú uvedené v uznesení. 
 
 
 
K bodu č.6)  Harmonogram prípravy rozpočtu mesta na rok 2007 
 
 
         Písomne spracovaný harmonogram predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice  a poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 7) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 

A) Správa hlavného kontrolóra o kontrole čerpania rozpočtu PBH v oblasti spotreby 
energie za rok 2005 

B) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu MsKS na 
bežné výdavky na dopravu a rutinnú a štandardnú údržbu 

C) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu v oblasti 
bežných výdavkov  mesta na ZPOZ za rok 2005 

D) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu v oblasti 
bežných výdavkov mesta na matriku za rok 2005 

E) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole dodržiavania a využívania 
pracovného času pracovníkmi aktivačnej činnosti 

F) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu VPS na 
ekonomické štábne zložky  v roku 2005 

G) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole bezpečnosti, hospodárnosti, 
účelnosti a efektivity využívania energetických zdrojov 

 
    Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs –pracovníci na aktivačnej činnosti nechcú pracovať u nás, ale pri rómskych 
občianskych združeniach. Nemajú tam takú kontrolu ako u nás. Už sme v tejto veci jednali aj 
s ÚPSVaR a sľúbili nám u rómskych OZ častejšie kontroly. 
p. Parti – treba brať na zodpovednosť aj koordinátorov, nielen tých samotných pracovníkov. 
 
 
 
K bodu č.8) Aktuálne záležitosti mesta 
 

A) Návrh na delegovanie zástupcov do školských rád 
 
Návrh poslancom predložila prednostka MsÚ, Bc. Svoreňová Ľudmila: 
ZŠ Školská -  Ing. Róbert Belko 
ZŠ  Farská lúka 64/a – Erik Kelemen 



MŠ Štúrova – Ladislav Kerekes 
ZUŠ – Ing. Štefan Tóth 
Hlasovanie: 
Prítomní: 17, Áno.:17, Nie:0, Zdr.sa: 0 
 

 
B) Návrh na vymenovanie riaditeľky školy na Farskej lúke 64/A 
 

Pani prednostka informovala poslancov MZ, že riaditeľkou na ZŠ Farskej lúke sa na základe 
výberového konania stala Mgr. Ildikó Wágnerová. 
 

C) Informácia o zriadení  mestskej školskej rady 
 
Pani prednostka informovala poslancov MZ o zložení mestskej školskej rady.  
 

D) Predaj nehnuteľností -  budova CVČ a dom na Baštovej ul. 
 
CVČ 
p.Agócs – dodnes sa nám nepodarilo predať budovu CVČ za 1.200.000,- Sk. 
p. Szakó – treba to dať nejakej realitnej kancelárii na odpredaj, 
MUDr. Lukáč – ja som tiež chcel navrhnúť toto. 
p. Takács- tiež súhlasím. 
Dom na ul. Baštovej 
p. Agócs – mesto vlastní na tejto ulici 2 domy, sú v správe Filbytu a sú vo veľmi zlom 
technickom stave. Teraz je to len informácia, na februárovom MZ sa rozhodne či  ho predáme 
alebo odstránime. 
Ing. Estefán – tieto priestory boli vždy hanbou mesta. Stále tam bol neporiadok. Radšej ich 
treba likvidovať.                                                                                                                               
Ing. Illés – poznám technický stav týchto budov a doporučujem ich radšej zbúrať . 
Mgr. Balázs  -  za komisiu výstavby bude stanovisko po 15. 2.2007. 
p. Agócs – ak to zbúrame treba to vyňať z fondu soc. bytov. 
 
 
K bodu č. 9) Interpelácia poslancov 
 
p. Agócs – neviem ako teraz funguje správna rada Filbytu. Pán hlavný kontrolór mohol by si 
nás o tom informovať. 
Ing. Estefán – v dozornej rade nie je uvedená podmienka, že musia byť  členovia poslanci 
MZ. Mohli by teda fungovať až dovtedy kým Filbyt neuzatvorí rok  a potom sa môžu zvoliť 
noví členovia. Táto dozorná rada si nezvolila predsedu. 
p. Agócs – najbližšie zasadnutie dozornej rady nech zvolá Ing. Illés. Mali by byť aj nejako 
odmeňovaní, navrhnite ako a do akej výšky. 
p. Gulyás -  súhlasím, aby sem obnovili činnosť dozornej rady. Nemali sme zatiaľ s týmto 
skúsenosti. 
Ing. Illés – ja mám dobré skúsenosti so spoluprácou s dozornou radou, ale tiež navrhujem, aby 
si do budúcnosti zvoli predsedu. 
 
RNDr. Tomolya – treba nejako vyriešiť parkovanie áut na Farskej lúke. Čím ďalej tým ich je 
viac a parkoviská nestačia. Stoja tam aj také autá, ktoré sa nepoužívajú. 
p. Agócs- pán Ing. Kovács  Vaše oddelenie nech dá návrh kde by sa mohlo zriadiť 



parkovisko. 
p. Parti – je pravda, že tam parkuje veľa áut, aj s cudzími poznávacími značkami.  
p. Agócs – existuje platné VZN  o parkovaní na území mesta Fiľakovo. Chcel by som 
poprosiť, aby sa prejednalo toto VZN v komisii na ochranu verejného poriadku a pán Tóth 
kontrolujte jeho dodržiavanie. Prípadne ak bude treba v ňom niečo zmeniť, treba predložiť 
návrh. 
Ing. Estefán – zatiaľ nevieme ešte presnú trasu cesty, ktorá  odtiaľ povedie, až potom môžeme 
povedať kde by sme postavili garáže. 
 
p. Jačmeník – stanovisko separovaného zberu je dosť nebezpečne umiestnené na Farskej lúke 
a je pred ním stále veľká voda. Nedá sa s tým niečo robiť? 
p. Agócs- je tam nebezpečná zákruta, treba tam zbúrať aspoň bočné steny, aby to bolo 
priehľadné. 
 
p. Takács – je začiatok volebného obdobia, treba myslieť aj na zazeleňovanie Fiľakova. 
Zelené plochy, ktoré už existujú sú staré. Treba niekde vytvoriť aj nové. Keď už nie tento rok 
tak na budúci. 
p.Agócs – v minulom roku robilo takúto iniciatívu občianske združenie Oppidum Fileck. 
Vysadili stromy aj kríky. Stromy nám ostali, ale z kríkov nezostalo nič. Pracujú na tom, aby 
to bolo aj tento rok. 
Ing.arch.Anderková – plánujeme vysadiť na Hlavnej ulici stromy aj v parku. 
Mgr. Balázs – treba oživovať aj staršiu zeleň a platí aj zákon  o ohrane prírody, vlastník sa 
musí starať o údržbu pozemku a zelene na ňom. 
 
p. Szakó –potok pri Beneške  odteká do kanalizácie, treba s tým niečo robiť. 
p. Agócs – čistička vo Fiľakove je na 1. mieste, je to 100 mil. projekt. Hovoril som minulý 
týždeň s riaditeľom vodárenskej spoločnosti. Väčší problém je v kapacite prekrytých úsekov. 
Bol by som rád, keby bol v územnom pláne návrh na riešenie takýchto úsekov. 
p. Gulyás – súhlasím s pánom Szakom, treba však dať upraviť jednu stranu chodníka na 
Biskupickej a druhú stranu dať spraviť. 
p. Parti –ja sa nepamätám, že by na Biskupickej ulici bola aj na druhej strane chodník. Radšej 
treba dať riadne upraviť tú stranu kde už je chodník. 
 
 
K bodu č. 10) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
      Predseda návrhovej komisie JUDr. Norbert Gecso prečítal návrh na uznesenie z dnešného 
zasadnutia MZ. Poslanci hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 11) Záver 
 
 
       Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie MZ. 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 



Bc. Ľudmila Svoreňová                                                               Jozef Agócs 
 
I. overovateľ:                                                                              II. overovateľ: 
Róbert Eibner                                                                             Jozef Jačmeník 
 
 
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


