
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

27. februára   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. 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 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
Mgr. Mária Zupko- 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: 
 

3) Otvorenie 
4) Voľba návrhovej komisie 
5) Odovzdanie  ocenenia „Čestný občan mesta Fiľakovo“ a „Ceny mesta 

Fiľakovo“ 
6) Správa o činnosti MsP za IV. Q 2007 
7) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2008  
8) Správa o činnosti komisií MZ v roku 2007 
9) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
10) Schválenie zmien a doplnkov ÚP mesta Fiľakovo a rozvojových 

dokumentov 
11) Návrh Štatútu MsP Fiľakovo 



12) Majetkovoprávne záležitosti mesta 
13) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Schválenie zmeny  v organizačnej štruktúre MsÚ – informátor  
b) Úprava rozpočtu mesta  na rok 2008 
c) Určenie člena školskej rady – ŠZŠ a Gymnázium 
d) Prerokovanie petície občanov 

14) Interpelácie poslancov 
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: 
 

MUDr. Štefan Gladiš 
Ladislav Kerekes. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Ing. Zoltán Varga, 
Zoltán Parti, 
János Takács, 
Ladislav Szakó , 
Ing. Róbert Belko. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 3) Odovzdanie  ocenenia „Čestný občan mesta Fiľakovo“ a „Ceny mesta     
                     Fiľakovo“ 
 
Ocenenie „Čestný občan mesta Fiľakovo“ dostal pán Dr. Burkhard Krupper a ocenenie „Cena 
mesta Fiľakovo“ dostalo združenie Palóc Táncmuhely v zast. pánom Mgr. Attilom Agócsom. 
 
 
K bodu č. 4) Správa o činnosti MsP za IV. Q 2007 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž. Správa tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Gulyás – som rád, že MsP konečne funguje, tak ako treba. 
p. Eibner – chcel by som sa poďakovať za dobre vypracovanú správu. 
 
 
 
 



 
K bodu č. 5) Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2008  
 
 
    Písomnú správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložil vedúci odd. správy MMDaP, 
Ing. Zoltán Varga. 
Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Správa o činnosti komisií MZ v roku 2007 
 
 
     Správu do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi. Správa tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – bol by som rád, keby si každý predseda komisie vymenoval svojho zástupcu, ktorý 
by ho zastupoval v jeho neprítomnosti. 
p. Takács – som spokojný so správou a už aj na zasadnutí MR sme konštatovali, že činnosť 
komisií sa zlepšuje. 
p. Szvorák – prikláňam sa k návrhu, že predsedovia komisie si môžu vymenovať svojich 
zástupcov. 
 
 
K bodu č. 7) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
     Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav 
Estefán. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
 
A) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007 
B) Správa hlavného kontrolóra o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za  
      rok 2007 
C) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti  
     príjmov dane z nehnuteľností za rok 2006 
D) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu mesta v oblasti  
      výdavkov na tovary a služby u MsP za I. polrok 2007 
E) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole odovzdávania vyčleneného  
     majetku MsKS pre HMF 
F) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia zmluvy o poskytnutí  
     finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-BB-0107- Domov dôchodcov 
G) Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia pracovných povinností   
     koordinátormi AĆ 
 
p. Agócs – k správe o kontrole na Domove dôchodcov by som rád dodal, že nastal posun, boli 
sme povinní Ministerstvu vrátiť 921 tis. Sk s podmienkou, že do 7 dní dajú pokyn                                                                                           
na úhradu 5 mil., ktoré boli vyfakturované ešte v decembri a potom ešte na ďalších 5mil., 
ktoré sú už posledné. K tejto veci sme už prijali opatrenia a v apríli Vás budeme písomne 
informovať na zasadnutí MZ. 
K správe o sťažnostiach a petíciách  - zvýšenou aktivitou mesta a MZ sa zvyšuje aj počet 
petícií a sťažností a tiež kontrol. 
 
 



 
K bodu č.8) Schválenie zmien a doplnkov ÚP mesta Fiľakovo a rozvojových dokumentov 
 
 
          Správu do MZ predložila Ing.arch. Anderková Erika. Akčný plán rozvojových aktivít 
na území mesta Fiľakovo tvorí súčasť zápisnice. Pri prerokovaní boli  prítomní aj 
spracovatelia ÚP, ktorí informovali poslancov o zmenách a doplnkoch územného plánu. 
p. Agócs – teraz schválime len zmeny a doplnky. Na MZ v apríli schválime VZN. 
p.Takács – je tam ešte aj nejaká iná zmena okrem kruhového objazdu? 
Ing.arch. Dižka – áno je ich dokopy 14 oproti pôvodnému územnému plánu. Všetky tieto 
zmeny sú označené na výkrese. Všetky sú to zmeny, ktoré prináša doba. 
Ing. Tóth – všade na okolí sa budujú priemyselné parky. Prečo nie vo Fiľakove? 
p. Agócs – najväčší problém je v tom, že pozemky nie sú majetkovoprávne vysporiadané 
a tiež chýba kvalitná pracovná sila. 
 
 
K bodu č. 9) Návrh Štatútu MsP vo Fiľakove 
 
 
        Písomne spracovaný návrh  štatútu tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ 
ho predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž.  
p. Agócs -  som rád, že už takýto štatút existuje. Je dobrým vodítkom pre každého kto chce 
vedieť čo môže robiť príslušník MsP. 
p. Takács – prerokovala už tento štatút príslušná komisia? Navrhujem ho zatiaľ stiahnuť 
z programu MZ. 
p. Agócs- budeme hlasovať o návrhu pána Takácsa a stiahnutí Štatútu z programu MZ. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 14, Á: 6, N: 5, Z: 3 
Návrh neprešiel. 
Ing. Tóth – ako sa počíta s MsP pri nejakých mimoriadnych udalostiach ako sú napr. živelné 
pohromy? 
p. Agócs -  toto nerieši tento štatút. 
Hlasovanie o návrhu Štatútu MsP: 
Prítomní: 14, Á: 10, N: 4, Z: 0 
 
 
K bodu č.10) Majetkovoprávne záležitosti mesta  
 

1.  Ladislav Tóth, František Tóth, Svetlana Bystrianska, Marcel Pisoň 
p. Agócs – je to zaujímavá záležitosť.  Je to iniciatíva občanov. Sú tam rôzne názory. Neviem 
ako sa rozhodnete. 
p. Parti – nevyužíva sa tá plocha ani teraz a ani sa nepredpokladá, že sa bude využívať 
v budúcnosti. Podľa mňa sa to môže kľudne predať. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Á: 10, N: 0, Z: 4 
Návrh bol schválený. 
 

2.  Thorma Slovakia, s.r.o. 
p. Agócs – bol som milo prekvapený nimi navrhnutou cenou. Som za, aby sme to predali. 
p. Takács – tiež súhlasím s predajom 



Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Z: 0 
Návrh bol schválený. 
 

3. Nagy Attila a manž. Viktória 
p. Agócs – obvyklá cena za takýto pozemok je 100,- Sk/m2 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14, Á: 14, N: 0, Z: 0 
Návrh bol schválený. 
 
 

4. Jakab Jozef 
p. Agócs – žiadateľ súhlasil s tým, že ak bude treba vodovod preloží na vlastné náklady. 
Ing. Kovács – to, že cez pozemok prechádza vodovod sme zistili až vtedy keď  sme vymerali 
presnú polohu pozemku. 
p. Agócs – zatiaľ sú dva návrhy na cenu 400,- Sk a 350,- Sk/m2. 
p. Takács – finančná komisia tiež navrhuje cenu 350,-Sk/m2. 
Hlasovanie za cenu 400,- Sk/m2: 
Prítomní: 15, Á: 6, N: 9, Z: 0 -  návrh nebol schválený 
Hlasovanie za cenu 350,- Sk/m2: 
Prítomní: 15, Á: 9, N: 4, Z: 2 – návrh bol schválený 
p. Agócs – takže mu to predáme, ale s tým, že sa zaväzuje všetky vyvolané investície hradiť 
sám. 
 
 

5. ŽSR 
p. Agócs -  treba im to predať za nimi určenú cenu. 
p. Takács – ako oni určili túto cenu? 
p. Agócs – táto cena je určená znaleckým posudkom. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Z: 0 
Návrh bol schválený 
 

6. Ján Reis  a Katarína Tóthová 
p. Agócs – mali by sme si rozmyslieť či im predať obidva pozemky. 
p.Takács – ja si myslím, že im to môžeme kľudne predať, ak  to prejavili záujem. 
p. Szakó – tiež si myslím, že  sa im to môže kľudne predať. Tam sa dá postaviť len garáž. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 11, N: 0, Z: 4 
Návrh bol schválený 
 

7. Jackuliak Eduard 
p.Agócs -  je to pozemok na záhradkárke účely. Obvyklá cena je 5,- Sk/m2. Teraz je tam len 
burina. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Z: 0 
Návrh bol schválený 
 
 
 



 
K bodu č. 11) Aktuálne záležitosti mesta 
 
A)  Schválenie zmeny  v organizačnej štruktúre MsÚ – informátor 
 
Pani prednostka informovala poslancov MZ o tom, že na základe požiadavky MR boli 
vytvorené priestory a funkcia informátora. Podali sme žiadosť o poskytnutie nenávratného 
príspevku na ÚPSVaR, ktorá nám bola schválená. 
p. Agócs -  reagovali sme na Vašu iniciatívu a hľadali sme to najlacnejšie riešenie pre mesto. 
Týmto môžeme len získať. 
 
B)  Úprava rozpočtu mesta  na rok 2008 
 
Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ. Správa tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania. 
p. Agócs – v tomto roku sa nenaskytla žiadna možnosť na podanie projektu na rekonštrukciu 
komunikácií, preto sme sa rozhodli tieto peniaze dať na rozvoj domova dôchodcov. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0, Z: 0 
 
C)  Určenie člena školskej rady – ŠZŠ a Gymnázium 
 
Za členov školských rád boli navrhnutí nasledovní poslanci: 
ŠZŠ – Eibner Róbert 
Gymnázium – Ing. Štefan Esztergomi 
 
D)  Prerokovanie petície občanov 
 
Ide o petíciu občanov proti prevádzkovaniu  pohostinskej činnosti na Podhradnej ulici 
v budove p. Kalča Ing. Ľubomírom Hroncom. 
Ing. Estefán prečítal členom MZ petíciu a dodal, že  v predchádzajúcom takomto zariadení 
bolo veľa problémov. 
p. Agócs – prerokovali sme to už aj na MR. Zabrániť otvoreniu z právneho hľadiska nie je 
možné. Na základe poznatkov z predchádzajúceho obdobia môžeme určiť podmienky. 
Dovolíme um skúšobne 1 mesiac do 2.00 hod a potom uvidíme alebo navrhujete niečo iné. 
p. Takács – ja sa prikláňam k názoru pána primátora a myslím, že by sme im to mali povoliť. 
Pri rozširovaní kamerového systému však treba myslieť na to, aby aj tam bola umiestnená 
kamera. 
p. Szvorák – nedá sa vydať povolenie až po vydaní kolaudačného rozhodnutia? 
p. Agócs – skôr sa to ani nedá, mi sa teraz musíme dohodnúť len na podmienkach. 
p. Szakó – v historickej časti mesta by sa nedala obmedziť aspoň tá herňa,  kaviareň tam môže 
byť. 
p. Agócs – neviem čo sa tam presne dá, musíme to zistiť. 
Ing.arch Anderková – až tak presne to tam nie je určené, to musí krajský pamiatkový úrad. 
p. Agócs – tak im povolíme do 2.00 hod. na mesiac a MsP ich bude denne kontrolovať. 
RNDr. Tomolya -  cez pracovné dni im dokedy dovolíme? 
p. Agócs – do 24.00 hod. ako ostatní. 
p. Takács – nedá sa regulovať s VZN, kde sa môžu v meste umiestňovať herne. 
MUDr. Gladiš – treba mu to povoliť tak ako inému a potom uvidíme ako to bude.  
p. Takács- petíciu teda musíme odmietnuť ako bezpredmetnú. 



Ing. Varga – nepotrebujeme uznesenie. Máme VZN. 
K bodu č.12)  Interpelácie poslancov 
 
 
     Poslanci v tomto bode nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu č.13) Schválenie návrhu uznesenia 
 
     
       Predseda návrhovej komisie Ing. Zoltán Varga prečítal návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 15, Á: 15, N: 0 , Z: 0 
 
 
 
K bodu č. 14) 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                                                                  Ladislav Kerekes    
  
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


