
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 
 

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

28. júna 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) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových 

a rozpočtových organizácií v I. štvrťroku 2007  
6) Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
7) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2007 
8) Správa o činnosti VPS 
9) Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2007 
10) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
11) Správa o činnosti DHaZZ, Správy o výsledkoch preventívnych 

protipožiarnych kontrol vykonávaných v meste 
12) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ v I. štvrťroku 2007 



13) Majetko-právne záležitosti  
14) Aktuálne záležitosti  mesta 

a) Výročná správa – Nezábudka n.o. 
b) Výnimka zo smernice o verejnom obstarávaní 
c) Správy o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou 
d) Žiadosť o predĺženie zmluvy od televízie Locall 

15) Interpelácia poslancov 
16) Schválenie návrhu uznesenia 
17) Záver 

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

Mgr. Csaba Balázs 
Erik Kelemen. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov  a neposlancov 
MZ: 
Bc. Erika Szabová, 
Róbert Eibner, 
Klára Farkasová, 
MUDr. Štefan Gladiš, 
Ladislav Kerekes. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 17, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3) Správa o plnení rozpočtu mesta a hospodárení príspevkových organizácií   
                     v I. štvrťroku 2007 
 
 
A) MsÚ 
      
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. fin. Bc. Erika Szabová. Správa 
tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ a poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
B) VPS 
 
 
     Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. 
Poslanci MZ k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
C) MsKS 



      Písomnú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, Bc. István Mázik. Správa tvorí súčasť 
zápisnice. Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. 
 
 
 
K bodu č. 4) Návrh na úpravu rozpočtu mesta 
 
 
      Písomne spracovaný návrh do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – chcel by som podotknúť, že nie každé mesto tvorí pre školy kapitálový rozpočet. 
V tejto veci musíme byť prísny, aby si nemohli všetci nárokovať. 
p. Takács – navrhujem v uznesení pri tomto bode doplniť slovo „ čiastočnú“. Lebo nejde 
o celú úhradu. 
 
 
K bodu č.5) Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2007 
 
 
        Písomne spracované plány práce do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila 
Svoreňová. Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania a poslanci k nim nemali žiadne 
pripomienky. 
 
 
K bodu č. 6) Správa o činnosti VPS 
 
 
       Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs –ÚPSVaR má vysoké nároky na budovu v areáli FTC. Nemáme na to financie. 
Avizovali sme im zvýšenie nájomného, čo neprijali. Možno s nimi zrušíme nájomnú zmluvu. 
Chcem sa ešte opýtať ako stojíme s predajom špeciálneho vozidla. 
Ing. Erdos – zahájili sme ponukové konanie. Prišla nám pred dvomi týždňami ponuka, kde 
jediná podmienka  bola  prehliadka vozidla v Banskej Bystrici a bola zistená jedna vada, 
ktorej oprava práve prebieha. 
p. Takács – málo sa zaoberáme s trhoviskom. Do verejného WC by sa nedal niekto zamestnať 
z tých čo sú na aktivačnej činnosti? 
p. Agócs – pociťujem tiež potrebu vybudovania trhoviska v meste. Najideálnejšie miesto by 
bol bývalý „hegedusov“ dvor. 
p. Eibner – chcel by som Vás poprosiť, aby ste častejšie vyprázdňovali kontajnery na 
separovaný zber, lebo to nebude mať žiaden význam. A tiež, aby ste zväčšili pružnosť pri 
kosení trávy. 
p.Agócs- súhlasím s pripomienkou  pána poslanca. Môžeme dosiahnuť negatívny výsledok, 
ak to nebudeme brať do úvahy. 
Ing. Erdos – tento rok plánujeme pasportizáciu zelených plôch v meste. 
Mgr. Balázs – na kontajneri na separovaný zber, by bolo dobré umiestniť nálepku, že fľašu 
predtým ako ju vhodíme treba stlačiť. 
p. Jačmeník – na cestnej komunikácii na Farskej lúke je veľa jám, nedá sa to opraviť? 
p. Agócs – už prebiehajú opravy miestnych komunikácií. 
 



K bodu č. 7) Plán práce hlavného kontrolóra na II.polrok 2007 
 
 
       Písomne spracovaný plán do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvorí súčasť zápisnice a poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 8) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 

1. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole úhrad faktúr za dodávku tepla 
od 1.1.2006 do 30.4.2007 na ZŠ L. Mocsáryho s VJM na Farskej lúke vo Fiľakove 

2. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole úhrad faktúr za dodávku tepla 
od 1.1.2006 do 30.4.2007 na ZŠ s VJS na Farskej lúke vo Fiľakove 

3. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania dovolenky 
pracovníkmi MsKS v roku 2007 

4. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole čerpania dovolenky 
pracovníkmi VPS v roku 2007 

5. Vyhodnotenie plnenia uznesení MZ za II. polrok 2006 
 
    Písomne spracované správy do MZ predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. 
Tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
MUDr. Gladiš – môžete vy kontrolovať  aj to či sú učitelia správne zaradení do skupín? 
Nedostávajú oni málo? 
p. Agócs – dotácie nie sú podľa platu učiteľov, ale podľa počtu žiakov a nesúvisia ani od 
veľkosti priestorov. 
p. Takács – treba si vypočuť aj názory dotknutých riaditeľov. 
p. Agócs – sú tu dvojaké kompetencie – originálne a prenesené a toto si musíme uvedomiť. 
Mgr. Wágnerová – na originálne kompetencie dostávame len na mzdy a odvody prečo 
nedostávame aj na prevádzku. 
p. Bolla – s týmito prostriedkami hospodári v prvom rade mesto. 
p. Agócs – iné mestá majú aj oveľa väčšie problémy. My zatiaľ neplánujeme zatvoriť žiadnu 
školu. 
 
 
K bodu č.9) Správa o činnosti DHaZZ, Správy o výsledkoch preventívnych  
                    protipožiarnych kontrol vykonávaných v meste 
 
 
A)  Správa o činnosti DHaZZ    
 
   Pán primátor informoval poslancov MZ o tom, že pán Mokoš je ospravedlnený, lebo je 
v nemocnici.  
Požiadal ma, aby  som upozornil riaditeľov, na stráženie okolia bytoviek, aby sa tam 
požiarnici dostali v prípade požiaru. 
 
B) Správy o výsledkoch preventívnych protipožiarnych kontrol vykonávaných v meste 
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložil pán Zoltán Anderko. Tvorí súčasť zápisnice 



z dnešného rokovania. 
p. Takács – bolo by dobré z tohto vypracovať aj nejaké VZN mesta v oblasti požiarnej 
ochrany. 
 
K bodu č. 10) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ v I. štvrťroku 2007 
 
 
     Návrhy a pripomienky komisií do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan 
Esztergomi. 
 
- komisia pre mládež a šport  
Plánujú zorganizovať nejaký zápas s umelcami z Maďarska. 
Ing. Erdos -  týmto zápasom sme plánovali prepojiť športovú činnosť so sociálnou činnosťou 
v meste. 
- komisia výstavby a ŽP 
Prejednávali majetko-právne záležitosti. 
- finančná komisia 
Zaujímali sa o to či je areál FTC prevedený na mesto. Haluze a konáre v meste treba 
spracovávať v kompostárni. 
- komisia školstva a kultúry  
Prejednávali plánované kultúrne akcie. 
- komisia cest. ruchu a správy MM 
Navrhli, aby mesto zo získaných prostriedkov nakúpilo nehnuteľnosti na ďalší predaj 
a prejednávali majetko-právne záležitosti. 
p. Agócs – treba dať konkrétne návrhy na  odkúpenie nehnuteľností. 
- KOVP 
Odporúčajú umiestnenie dopravnej značky na Šávoľskej ceste a obmedzenie rýchlosti 
v meste. 
- komisia soc. vecí a zdravotníctva 
Nemajú konkrétne návrhy. Prejednávali  činnosť n.o. Nezábudka. 
- komisia výstavby a ŽP 
Prejednávali majetko-právne záležitosti a komisia sa postavila proti zriadeniu strediska na 
separovanie odpadu. 
p. Agócs- ja nie som proti tomuto a vetujem názor komisie. 
Ing. Esztergomi – podľa mňa od tohto lepší návrh nemôže byť. 
p. Kerekes – my v komisii sme nemali o tomto presné vedomosti a báli sme sa hlavne 
hlučnosti. 
 
 
K bodu č. 11) Majetko-právne záležitosti 
 
 
    Písomne spravovanú správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice do MZ predložil vedúci odd. 
správy MMDaP, Ing. Zoltán Varga.  
1. Mgr. Marta Lukyová, Fiľakovo 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
2. František Megyeri a manž. Mária 
Hlasovanie: 



P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
3. Tikov, s.r.o. – zámena pozemkov 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
4. Garáže na Parkovej ulici 
Je to len informácia. 
p. Agócs – členovia MR odporučili túto vec riešiť týmto spôsobom. 
5. Poliklinika- návrh na prenájom 
p.Agócs – budeme hlasovať o dvoch veciach, či ponuku prijmeme alebo o odkúpení za 
zostatkovú cenu 
Hlasovanie za prenájom: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom nesúhlasili. 
Hlasovanie za odkúpenie za zostatkovú cenu: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili. 
6. Gyetvai Róbert 
Finančná komisia odporúča cenu 60,- Sk/m2. 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 10, N: 0, Zdr.sa: 7 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
7. Pavel Olšiak a manž. Valéria 
Odporúčaná cena je 1,- Sk/m2 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 14, N: 0, Zdr.sa: 3 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
8. Hank Norbert 
Cena – 50,- Sk/m2 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili 
9. Jakab Jozef 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 0, N: 16, Zdr.sa: 1 
Poslanci MZ  s návrhom nesúhlasili. 
 
 
K bodu č. 12) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 
A) Výro čná správa  - Nezábudka n.o. 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Bc. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p.Agócs – navrhujem pani prednostke na tento účel jednorazovú odmenu vo výške 10.000,- 
Sk. 
p. Takács – v tejto správe sme sa podrobne oboznámili s činnosťou Nezábudky. Podporujem 
v tom pána primátora, aby pani prednostka dostala odmenu. 



p. Agócs – navrhujem, aby o tom hlasovali a vložili to do uznesenia. 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom súhlasili. 
 
 
B) Výnimka zo smernice  o verejnom obstarávaní 
 
 
       Tento návrh do MZ predložil Ing. Július Kovács, vedúci odd. výst. a ŽP. Jedná sa tu  
o zákazky s nízkou hodnotou a ide len o to, aby sa celý proces urýchlil. 
p. Agócs – v konečnom dôsledku bude rozhodovať tá istá komisia, len sa vypustí 1. fáza. 
p. Takács – predpokladám, že to bude len dočasné. 
p. Agócs – áno, bude sa to vzťahovať len na akcie uvedené v návrhu. 
 
 
C) Správy o plnení opatrení zistených kontrolou 
 
 
      Predložené správy zobrali poslanci MZ na vedomie. 
 
 
 
D) Žiadosť televízie Locall o predĺženie zmluvy 
 
 
p. Agócs -  ak ste spokojní s ich činnosťou, tak to odsúhlasíme. Podľa mňa by však mali 
daváť správy z Fiľakova kratšie a častejšie , minimálne 5 krát 2 minútové vysielanie. Doteraz 
sme platili za 10 min. 1200,- Sk/min/mesačne. 
p. Szvorák – nesúhlasím s predĺžením zmluvy. Tie peniaze radšej investujme do internetovej 
stránky. 
p. Eibner – ja mám také vedomosti, že koľkokrát dostali pozvánky na akcie ani raz neprišli. 
p. Husztiová – tiež im posielame pozvánky a ani raz neprišli. 
RNDr. Tomolya – ja som toho názoru, aby sme im ešte dali šancu s podmienkou, budú 
vysielať 5xpo 2 minúty a potom uvidíme. 
p. Mázik – nevidím v ich práci žiadnu efektivitu. 
Hlasovanie za vysielací čas 5x 2 minúty: 
P: 17, Á: 6, N: 8, Zdr.sa: 3 
Poslanci MZ  s návrhom nesúhlasili. 
O predĺžení zmluvy je zbytočné hlasovať. 
 
 
K bodu č. 13) Interpelácia poslancov 
 
 
         Poslanci nemali v tomto bode žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu č. 14) Schválenie návrhu uznesenia 
 



 
       Predsedníčka návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia z dnešného 
zasadnutia MZ. 
Hlasovanie: 
P: 17, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 0 
Poslanci MZ  s návrhom  uznesenia súhlasili. 
 
 
K bodu č. 15) 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: 
Mgr. Csaba Balász                                                                     Erik Kelemen  
  
 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


