
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

25. februára 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) Návrh VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta 
      Fiľakovo 
5) Návrh na zmeny VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe 
      úhrad za sociálne služby 
6) Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach zo dňa 11.12.2008 a Zásady vyhradenia 

parkovacích miest 
7) Návrh VZN mesta – Zmeny a doplnky ÚP mesta Fiľakovo 
8) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2009 a stav pohľadávok mesta 

k 31.12.2009 
9) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Fiľakovo  
10) Správa o činnosti MsP za IV. Q 2009 
11) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 



12) Správa o činnosti komisií MZ v roku 2009 
13) Harmonogram jarnej a letnej údržby miestnych komunikácií 
14) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť od  VPS o povolenie prijatia kontokorentného úveru 
b) Voľba prísediacich Okresného súdu 
c) Žiadosť o odpustenie zaplatenia nájomného  -  Veronika Kónyová 
d) Žiadosť o finančnú dotáciu –  2. Parkúr koní vo Fiľakove 

15) Schválenie návrhu uznesenia 
16) Záver 

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

Eibner Róbert 
Kelemen Erik. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán Varga, 
Mgr. Csaba Balázs, 
Ing. Róbert Belko, 
Vladimír Cirbus, 
Ing. Ladislav Fehér 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
 
p. Szakó – nedali by sa poslať materiály pre poslancov emailom alebo  na cd. 
p. Agócs – kto bude mať o to z poslancov záujem nie je problém. 
RNDr. Tomolya -  na Farskej lúke je  stále veľká premávka a problém s parkovaním. Ide tu 
najmä o zákrutu kde sú umiestnené nádoby na separovaný zber. Nedala by sa tam dať značka 
zákaz parkovania? 
p. Agócs – vieme, že na Farskej lúke je problém spakovaním. Ako náhle nám to dovolí 
počasie niečo tam  urobíme. Vybavením značky zákazu parkovania poverujem pána náčelníka 
MsP. 
 
 
K bodu č. 4) Návrh VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území  
                     mesta Fiľakovo 
 
     
       Písomne spracovaný návrh VZN do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia MZ. 
Mgr. Balázs -  aká je garancia na to, že na skládke inertného odpadu sa bude ukladať naozaj 
inertný odpad? Dá sa to? 



Ing. Erdos -  jedná sa o drobný stavebný odpad, ktorý je mesto povinné zbierať. Nebudú ho 
tam nosiť občania, ale budú ho zbierať pracovníci VPS. Celý areál bude oplotený a strážený. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
K bodu č. 5)  Návrh na zmeny VZN mesta Fiľakovo o poskytovaní sociálnych služieb  
                      a spôsobe úhrad za sociálne služby 
 
       Písomne spracovaný materiál do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Ing. Veliká  doplnila informáciu o financovaní Domova dôchodcov v roku 2010. Informovala 
poslancov MZ o tom, že v priebehu minulého roka  požiadali o registráciu  a prehodnotenie 
stavu klientov na VÚC. Postupne im chodia  prvé rozhodnutia. Zatiaľ ako organizácia ešte 
nemajú schválený rozpočet a presne nevedia ani to aký budú mať príspevok od VÚC.  
p. Agócs – dostal som už veľa kritiky kvôli tomu, že od klientov pýtame veľa. Musia si však 
uvedomiť, že toto nie je starobinec. Mesto to stojí veľa. Najviac sa  však sťažujú rodinní 
príslušníci klientov. 
p. Szvorák – koľko klientov  je z iných obcí a z ktorých? 
Ing. Veliká -  je to asi 8 ľudí  z Biskupíc a Radzoviec. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 6) Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach zo dňa 11.12.2008 a Zásady  
                     vyhradenia parkovacích miest 
 
      Písomne spracovaný návrh  Dodatku č.1 k VZN do MZ predložil Ing. Zoltán Varga, 
vedúci odd. SMMDaP. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Gulyás – prerokovali sme tento návrh aj v komisii a navrhujem ho prijať. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 7) Návrh VZN mesta – Zmeny a doplnky ÚP mesta Fiľakovo 
 
 
         Písomne spracovaný návrh vypracovala Ing.arch. Erika Anderková, do MZ ho 
predložila Ing. Judita Bodnárová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci MZ  k návrhu nemali žiadne pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 15, N: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č 8) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta k 31.12.2009 a stav pohľadávok  
                     mesta k 31.12.2009 
 
 
        Písomne spracovanú  správu do MZ predložil  vedúci  odd. SMMDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Poslanci k správe nemali žiadne návrhy 
ani pripomienky. 



K bodu č. 9) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Fiľakovo  
 
 
        Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania, do MZ predložil Ing. Zoltán 
Varga, vedúci odd. SMMDaP. 
Navrhol členov stálej komisie na priamy predaj: Ing. Tóth Štefan – predseda, Erik Kelemen, 
Vladimír Cirbus, Ing. Zoltán Varga, JUDr. Norbert Gecso. 
Za členov škodovej komisie  navrhol : Bc. Erika Szabová, Mária Gyetvaiová, Agnesa 
Husztiová, Ing. Ladislav Fehér, Jozef Tankina. 
 
 
K bodu č. 10)  Správa o činnosti MsP za IV. Q 2009 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ  predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania MZ. 
p. Gulyás – na Daxnerovej ulici je poškodený retardér. 
Ing. Erdos – asfaltová vrstva je tam veľmi tenká a šróby ho neudržia. Čakáme na lepšie 
počasie. 
p. Agócs – ako stojí projekt na kamerový systém? Je už opravená  kamera na hrade? 
Bc. Baláž – zatiaľ nám k projektu neprišlo žiadne oznámenie. Tá jedna kamera ešte stále 
nefunguje. 
p. Eibner-  mestskí policajti by mali chodiť častejšie na obchôdzky okolo škôl, keď deti 
končia. Deti často riešia svoje nezhody bitkami a keby tam boli policajti tak by pôsobili proti 
tomuto preventívne. 
 
K bodu č. 11) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
1 . Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009 
2. Správa o vybavených petíciách a sťažnostiach  za rok 2009 
3. Správa kontrolovaného  subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu   
    nedostatkov zistených  kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo,   
    predmetom ktorej bola kontrola čerpania rozpočtu VPS na cestnú dopravu a miestne  
    komunikácie v I. polroku 2009 
 
    Písomne  spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Správy tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nim nemali žiadne 
pripomienky. 

 
 

K bodu č. 12) Správa o činnosti komisií MZ v roku 2009 
 
 
     Písomne   spracovanú správu do MZ predložil Ing. Štefan Esztergomi, zástupca primátora 
mesta. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
 
 



K bodu č. 13) Harmonogram jarnej a letnej údržby miestnych komunikácií 
 
       Písomne spracovaný harmonogram  tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. Do MZ 
ho predložil  Ing. Vincent Erdos, riaditeľ VPS. 
Mgr. Balázs – kto je zodpovedný pracovník a kto je dispečer? Je to konkrétna osoba alebo sa 
to mení? 
Ing. Erdos – zodpovedný pracovník je pán Suppen a dispečer je pán Kováč. Nemení sa to. 
Mgr. Balázs – robí sa aj zimná údržba miestnych komunikácií? 
Ing. Erdos – ten materiál som Vám predkladal na decembrovom zasadnutí MZ. 
p. Eibner -  dosť zlé je technické zabezpečenie  v zimnej údržbe na odhŕňanie snehu. 
Doporučujem zdokonaliť technickú  časť. 
Ing. Erdos – používame traktory, ktoré majú už skoro 20 rokov. Nepredpokladám, že si tento 
rok budeme vedieť kúpiť nové. 
 
 
 
K bodu č. 14) Aktuálne záležitosti mesta 
 

a) Žiadosť od  VPS o povolenie prijatia kontokorentného úveru 
Žiadosť do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného 
zasadnutia.  Úver  by prijali na vyrovnanie záväzkov voči Sociálnej poisťovni. 
Ing. belko – nedá sa za nižší úrok nejaký iný úver? 
Ing. Erdos – toto sa javí ako jediný spôsob vyrovnania našich záväzkov. 
Ing. Belko – mesto by si nemohlo poskytnúť uver  VPS? 
p. Agócs – nestojíme tak dobre. 
p. Szakó – toto sa mi javí ako dobré riešenie. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 16, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 

b) Voľba prísediacich Okresného súdu 
Pani prednostka prečítala návrh na prísediacich okresného súdu. Sú to nasledovní:  Ing. 
Ladislav Estefán, JUDr. Norbert Gecso, Mária Gyetvaiová, Agnesa Husztiová, Helena 
Kovácsová, Štefan Mihály, Mgr. Mária Zupko, Ladislav Zupko. 
Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
 

c) Žiadosť o odpustenie zaplatenia nájomného  -  Veronika Kónyová 
Písomne spracovanú správu k odpusteniu žiadosti do MZ predložil vedúci SO, JUDr. Norbert 
Gecso. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – ťažko sa mi k tomuto vyjadruje. Čakám návrhy od Vás. 
p. Szakó – ja som za aby sme jej to odpustili tie dva mesiace keď tam už nebola. Prenajímala 
tie priestory 18 rokov. 
p. Agócs – netreba vychádzať z minulosti. 
p. Husztiová – ja mám na to iný názor. Je dlžná MsKS ešte ďalšie 3 mesiace. Podľa mňa by sa 
mala uhradiť celá suma. 
Ing. Fehér – ja si myslím, že ak uhradí dlžné nájomné z a3 mesiace, tak by sme jej 2 mesiace 
mohli odpustiť. 
p. Szvorák – súhlasím s Ing. Fehérom. 



 Ing. Estefán – rád by som Vás varoval, že robíte precedens. Vždy sme odpúštali len penále 
a nie istinu. Môžu prísť ďalší žiadať rovnaké výhody. 
p. Szvorák – rozhodnime o poslaneckých návrhoch hlasovaním. 
Hlasovanie za  odpustenie  2 mesiacov s podmienkou zaplatenia dlžného nájomného  za  jún, 
júl a august do 15. marca 2010: 
Prítomní: 16, Á: 9, N: 3, Zdr.sa : 4 
Návrh prešiel. 
 
 

d) Žiadosť o finančnú dotáciu –  2. Parkúr koní vo Fiľakove 
Pán primátor informoval poslancov MZ , že pán Koška poslal žiadosť o finančnú dotáciu  vo 
výške 900,00Eur na organizovanie 2. ročníka Parkúru koní vo Fiľakove. 
p. Gulyás -   ja by som to navrhoval odročiť. Po I. štvrťroku budeme vidieť ako stojíme 
finančne  a či na to budeme mať. 
p. Agócs – podobný návrh padol na zasadnutí MR. Ja s tým tiež súhlasím. Záväzne sa 
vyjadríme k tejto žiadosti až na júnovom zasadnutí MZ. Zatiaľ však hlasujme o tom, čo vôbec 
chceme, aby takáto akcia vo Fiľakove bola zorganizovaná: 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 10, N: 5, Zdr.sa : 1 
 
 
K bodu č. 15) Schválenie návrhu uznesenia 
 
      Predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Varga prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci za návrh uznesenia hlasovali nasledovne. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 16, Á: 14, N: 0, Zdr.sa : 2 
 
 
K bodu č. 16 ) 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: 
Róbert Eibner                                                                              Erik Kelemen 
 
 
 
Zapísala: Bc. Paszkiewiczová D. 
 
 


