
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

26. apríla 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 
Vladimír Cakó – veliteľ zmeny MsP 
 
Bc. 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: 
 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Príhovor prednostu Obvodného úradu v Lučenci 
6) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových 

a rozpočtových organizácií v roku 2006, schválenie záverečného účtu 
mesta, oboznámenie s výsledkami ročnej účtovnej závierky, 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

7) Návrh na zmenu organizačnej štruktúry  MsP Fiľakovo 
8) Návrh VZN mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkární  a o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky  služieb  na území 
mesta 

9) Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska v roku 2006 



10) Správa o činnosti Mestskej polície v I. štvrťroku 2007 
11) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ v I. štvrťroku 2007  
12) Správa predkladaná hlavným kontrolórom mesta 
13) Návrh na zriadenie kompostoviska a Prevádzkový poriadok 

kompostoviska  
14) Správa o vykonávaní aktivačnej činnosti v meste Fiľakovo 
15) Majetko-právne záležitosti  
16) Aktuálne záležitosti  mesta 

a) Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta – Hradné 
múzeum 

b) Správy o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou 

c) Úprava  platu primátora mesta, zástupcu primátora mesta 
a hlavného kontrolóra mesta 

d) Predaj garáží 
17) Interpelácia poslancov 
18) Schválenie návrhu uznesenia 
19) Záver 

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

MUDr. Vladimír Luká č 
Jozef Jačmeník. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej a volebnej komisie určil nasledovných  poslancov  
a neposlancov MZ: 
JUDr. Norbert Gecso, 
Ing. Róbert Belko, 
Imrich Gulyás, 
Agnesa Husztiová, 
Ladislav Szakó. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 19, Áno: 19, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Príhovor prednostu Obvodného úradu v Lučenci 
 
 
       Prednosta Obvodného úradu v Lučenci Ing. Branislav Hámorník  mal príhovor 
k poslancom MZ a poďakoval sa za pozvanie na dnešné zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 4) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových  
                    a rozpočtových organizácií v roku 2006, schválenie záverečného účtu mesta,  
                    oboznámenie s výsledkami ročnej účtovnej závierky, stanovisko hlavného  
                    kontrolóra k záverečnému účtu  
 
A) MsÚ 
 
      Písomne spracovanú  správu do MZ predložila vedúca odd. financií, Bc. Erika Szabová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – záväzky, ktoré tu figurujú sú z predchádzajúcich období. Je tam ručiteľský 
záväzok  za kúpalisko a úver zo ŠFRB na Unimobunky. 
 
 
B) VPS 
 
    Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice, do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
p. Agócs – radi by sme predali starší autobus, ak nám to finančná situácia dovolí a kúpil by 
sme väčšie auto. Poplatok za komunálny od budúceho roka budeme musieť pravdepodobne 
zvýšiť, ale bude rôzny pre rodinné a bytové domy. 
 
 
C) MsKS 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs -  podarilo sa nám vyfinancovať MsKS, aby do ďalšieho  obdobia neprechádzalo so 
záväzkami. 
Ing. Tóth – ako je možné, že je v správe uvedené, že materiál na reštaurovanie je plnení na 
706 %? 
Bc. Mázik – mali sme úspešný projekt a dostali sme dotáciu. 
 
 
D) RO 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice. 
p. Agócs – som rád, že si môžeme dovoliť poskytovať školám finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky v plnej výške a som hrdý na to, že sa z nich tak veľa urobilo. 
 
 
E) Oboznámenie s výsledkami účtovnej závierky mesta 
 
 
      Pani prednostka prečítal správu audítora, ktorý  schválil záverečný účet bez výhrad. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
 



F) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 
 
 
     Písomne spracované stanovisko, ktoré tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č.5)  Návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsP Fi ľakovo 
 
 
       Pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že sa uskutočnil pohovor pre nových 
členov MsP. Pôvodne sa mali prijať len dvaja, ale keďže uspeli 3 rozhodli sme sa prijať 
všetkých troch.  Plánujeme teraz jedného z členov MsP poveriť funkciou náčelníka a potom 
by sme spravili výberové konanie z členov MsP. Kvôli tomuto musíme zmeniť aj organizačnú 
štruktúru a musíme zrušiť uznesenie z 25. apríla 2005 týkajúce sa tejto veci. 
p. Gulyás – navrhujem prijať tento návrh. 
Ing. Tóth – na koľko osôb je plánovaný rozpočet na mzdy? 
p. Agócs – na 8 osôb. 
p. Parti – ja navrhujem, aby sa odsúhlasilo tých 9 ľudí. 
 
 
 
K bodu č. 6)  Návrh VZN mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkární  a o určení  
                      pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky  služieb  na území  
                      mesta 
 
 
           Písomne spracovaný návrh do MZ predložil vedúci odd. MM  a SDaP, Ing. Zoltán 
Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci nemali k správe žiadne 
pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Á: 18, N: 1, Z: 0 
 
 
K bodu č. 7) Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska  v roku 2006 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Správa o činnosti MsP  v I. štvrťroku 2007 
 
 
      Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložil veliteľ zmeny MsP pán Vladimír 
Cakó. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 



K bodu č. 9) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ v I. štvrťroku 2007 
       
 
      Správu do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi.  
 
- priestupková komisia – prejednávali aktuálne priestupky 
- komisia školstva a kultúry – dali návrh na zriedenie PO mesta „ Hradné múzeum“ 
- komisia pre mládež a šport -  navrhli, aby mestská liga v malom futbale bola pod vedením 
FTC, aby sa kolkárskemu oddielu poskytli prostriedky z rozpočtu mesta na zakúpenie stavača 
kolkov, dali návrh na zriadenie šachového a stolnotenisového oddielu 
- finančná  komisia – prejednávali rozpočet a majetko-právne záležitosti 
- KOVP – rozhlasom treba informovať občanov na požiare spôsobené vypaľovaním trávy 
- komisia sociálnych vecí a zdravotníctva – dali návrh na zriadenie červeného kríža v meste 
- komisia reg. rozvoja a cestovného ruchu – prejednávali majetko-právne záležitosti 
- komisia výstavby – v rozpočte VPS treba vyčleniť čiastku  na odbornú starostlivosť 
o mestskú zeleň. 
 
 
K bodu č. 10) Správa predkladaná hlavným kontrolórom mesta 
 
 
 
         Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania  do MZ predložil hlavný 
kontrolór mesta Ing. Ladislav Estefán. 
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 11) Návrh na zriadenie kompostoviska a Prevádzkový poriadok  
                       kompostoviska  
 
 
      Písomne spracovaný návrh do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – vieme, že si nemôžeme dovoliť preinvestovať niekoľko miliónov  do 
kompostárne. 
p. Takács -  privítal som túto aktivitu s radosťou, tak ako aj separovaný zber. Som za prijatie 
tohto návrhu, aby sa s tým mohlo čím skôr začať. 
Ing. Belko – kde sa to bude presne nachádzať? 
Ing. Erdos – bývalý areál štátneho majetku na Družstevnej ulici. 
 
 
 
K bodu č. 12) Správa o vykonávaní aktivačnej činnosti v meste Fiľakovo 
 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného  rokovania. 
p. Agócs – v budúcnosti by sme radi kládli väčší dôraz na komunitnú sociálnu prácu, ktorá je 
spojovací článok medzi školou, rodinou a samosprávou. 



K bodu č.13) Majetko-právne záležitosti 
 
 
1. Zupko Róbert 
Mgr. Balázs – komisia výstavby odporúča odpredaj, ale nech mesto berie  ohľad na návrhy 
komisie. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 19, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
2. Vojtech Strapko 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Áno: 14, Nie: 1, Zdr.sa: 3 
3.Mács Ondrej – Anectel 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
4. Attila Molnár 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 19, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
5. František Tóth a manž., Ladislav Tóth 
6. Marcel Pisoň, Mgr. a Svetlana Bystrianska 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 19, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
7. Somogyi Alfréd a manž. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 3 
8. Obchodná sieť Kaufland 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
9. SAFI – Peter Sáfrány 
p. Agócs -  som jednoznačne za predaj, zveľaďujú mesto. Tento pozemok nikdy nebol 
súčasťou mestského parku 
Mgr. Balázs – aj keď som pôvodne s predajom nesúhlasil, ale ak tam nechcú realizovať 
žiadnu výstavbu, tak súhlasím. 
p. Husztiová – finančná komisia navrhla na svojom zasadnutí odpredať tento pozemok za 
cenu 150,- Sk/m2. 
p. Takács – treba predpokladať aj to, že sa prihlásia ja ďalší žiadatelia a do uznesenia treba 
dať aj podmienky mesta na odpredaj. 
Hlasovanie o cene 150,- Sk/m2: 
Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
Hlasovanie o podmienkach mesta: 
Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
10. LIDL Slovenská republika 
p. Agócs – plánujeme predať aj  budovu šťavice . Voda je zdravotne závadná a mesto ju už 
určite prevádzkovať nebude. 
Hlasovanie o zámere: 
Prítomní: 19, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 2 
Hlasovanie o odpredaji: 
Prítomní: 19, Áno: 19, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 



K bodu č. 14) Aktuálne záležitosti mesta 
 
A) Návrh na zriadenie PO mesta Hradné múzeum 
 
      Písomne spracovaný materiál do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Takács- v rozpočte na budúci rok treba myslieť aj na materiálno technické zriadenie. 
 
 
B) Správy o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 
 
      Písomne spracované správy tvoria súčasť  zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nim  
nemali žiadne pripomienky. 
 
 
C) Úprava  platu primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra  
     mesta 
 
     O úpravách platov poslanci MZ hlasovali tajne. Výsledky sú uvedené v uznesení 
z dnešného zasadnutia. 
 
 
D) Predaj garáží 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil vedúci odd. výstavby, Ing. Július Kovács. 
Správa tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – v správe sú uvedené alternatívy. 
p. Takács – konečne sa dostávame k jednému systémovému riešeniu a máme možnosť vybrať 
si z alternatívy. Ja by som navrhoval alternatívy D alebo E. 
p. Agócs – sú tam rôzny žiadatelia a predpokladám, že nie každý z nich si to bude môcť 
dovoliť. 
Ing. Esztergomi – ja som jednoznačne za alternatívu D, už len kvôli zámkovej dlažbe. 
p. Gulyás – navrhujem znížiť cenu pozemku  na 50,- Sk/m2. 
Mgr. Balázs – ja by som tiež znížil cenu pozemku, ale nechal by som zámkovú dlažbu.. 
Hlasovanie o cene 150,- Sk/m2: 
Prítomní: 16, Áno: 14, Nie: 2, Zdr.sa: 0 
Návrh prešiel. 
p. Agócs – takže sme navrhli 4 alternatívy na výber, budeme hlasovať o každej jednotlivo (alt. 
D, alt. E, alt. J a alt. K). 
Ing. Tóth -  ja navrhujem vynechať alt. E kvôli asfaltu. 
p. Agócs – je to dobrý nápad. Tak dáme len 3 alternatívy. 
Hlasovanie za alternatívu D: 
Prítomní: 16, Áno: 14, Nie: 1, Zdr.sa: 1 
Návrh prešiel. 
 
 
K bodu č. 15) Interpelácia poslancov 
 
 



Mgr. Balázs – treba apelovať na  starostlivosť o mestskú zeleň.  Riaditeľ VPS by mal 
vypracovať dlhodobejší program na starostlivosť o mestskú zeleň. A určiť na toto 
zodpovedného pracovníka. 
p. Agócs – strihanie stromov je dlhoročný problém. Štruktúra pracovníkov nie je napasovaná 
na  potreby mesta. Nemáme riadneho záhradníka. 
Ing. Erdos- súhlasím so zmenou štruktúry. 
 
p. Husztiová – chcem sa spýtať či by sa nemohol vybudovať chodník na Biskupickej ulici aj 
na druhej strane. 
p. Agócs  - môžeme to zaradiť, ale existuje určité poradie dôležitosti. 
 
Ing. Tóth -  na webovej stránke sú pravopisné chyby. Treba osoba, ktorá by mala na starosti 
jej aktualizáciu. Nech propagujú svoju činnosť aj OZ. 
p. Agócs-  už sme našli človeka, kto to bude robiť. 
 
 
 
K bodu č. 16) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
       Predseda návrhovej komisie JUDr. Norbert Gecso  prečítal  návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia. Poslanci zaň hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 17) Záver 
 
    Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Bc. Ľudmila Svoreňová                                                               Jozef Agócs 
 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                              II. overovateľ: 
MUDr. Vladimír Lukáč                                                              Jačmeník Jozef 
  
 
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
   


