
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

30. apríla   2009 
 

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 
 
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) Zloženie sľubu poslanca, Voľba člena MR, Doplnenie komisií MZ a školských rád 
5) Správa o plnení rozpočtu  mesta, hospodárenie PO a RO v roku 2008, schválenie 

záverečného účtu mesta, oboznámenie s výsledkami auditu ročnej účtovnej závierky, 
stanovisko HK k záverečnému účtu mesta       

6) Správa o činnosti MsKS v roku 2008 
7) Správa o  činnosti HMF v roku 2008 
8) Správa o činnosti VPS v roku 2008 
9) Správa o čerpaní finančných  prostriedkov n.o. Nezábudka 
10) Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsÚ 
11) Správa o činnosti MsP v I. štvrťroku 2009 
12) Návrh VZN mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy  na vylepovanie volebných  

plagátov alebo iných nosičov informácií v čase  volebnej kampane do Európskeho 
parlamentu 



13) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
14) Majetkovoprávne záležitosti 
15) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
16) Aktuálne záležitosti mesta 

a) Prejednanie žiadosti o zrušenie autobusovej zastávky  na ul. 
Biskupickej 

b) Určenie odmeny vedúcich funkcionárov mesta 
c) Prehľad projektov 
d) Návrh VZN mesta  Fiľakovo o výške príspevkov ma čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

17) Schválenie návrhu uznesenia 
18) Záver 

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

Zupko Ladislav 
Szvorák Zsuzsanna. 

 
      Pán primátor za členov návrhovej  komisie určil nasledovných  poslancov MZ  
a neposlancov: 
Bc. Erika Szabová, 
Klára Farkasová, 
MUDr. Štefan Gladiš 
Eibner Róbert, 
Ing. Štefan Tóth. 
Poslanci za schválenie návrhovej komisie  hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 16, Áno: 16, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K bodu č. 3)  Interpelácie poslancov 
 
      Poslanci MZ nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu č. 4) Zloženie sľubu poslanca, Voľba člena MR, Doplnenie komisií MZ  
                     a školských rád 
 
 
Sľub nového poslanca zložili pán Vladimír Cirbus a pán Fridrich Schnelczer. 
Voľba člena MR: 
Hlasovanie za verejné hlasovanie: 
Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
Návrh na člena MR – Imrich Gulyás 
Hlasovanie: 
Prítomní: 18, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
Voľba členov  komisií: 
Komisia na ochranu verejného záujmu – Fridrich Schnelczer 



Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
Komisia kultúry – Fridrich Schnelczer 
Prítomní: 18, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
Finančná komisia – Vladimír Cirbus 
Prítomní: 18, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
Voľba členov školských rád: 
ZŠ s VJM Mládežnícka – Fridrich Schnelczer 
MŠ Daxnerova – Vladimír Cirbus 
Prítomní: 18, Áno: 17, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
K bodu č. 5) Správa o plnení rozpočtu  mesta, hospodárenie PO a RO v roku 2008,  
                     schválenie záverečného účtu mesta, oboznámenie s výsledkami auditu  
                     ročnej účtovnej závierky, stanovisko HK k záverečnému účtu mesta       
 
 
 

A) MsÚ 
    Písomne spracovanú správu do MZ predložila vedúca odd. financií, Bc. Erika Szabová.   
Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ. 
Pán primátor doplnil správu o informáciu , že v týchto dňoch prebieha kolaudácia  časti B 
domova dôchodcov a v priebehu mesiaca máj bude daná do užívania. 
 

B) VPS 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
p. Kerekes – neuvažuje VPS  o kúpe novšieho autobusu? 
Ing. Erdos – naše investičné aktivity idú cez mestský rozpočet. Ak budú na to možnosti tak to 
určite zrealizujeme, ale teraz je dosť neisté obdobie. 
p. Agócs – ja to tiež nedoporučujem zrealizovať v tomto roku. 
 

C) MsKS 
     Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania do MZ predložil riaditeľ MsKS, 
PhDr. István Mázik.  
p. Agócs – iniciujem každého pracovníka  k podávaniu projektov. Preto stojíme pomerne 
dobre čo sa týka financií mesta aj naďalej budem iniciovať každého v takýchto aktivitách. 
 

D) HMF 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs. Tvorí 
súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. 
p. Kerekes – čo bude s tou orezanou konštrukciou  na Bebekovej  veži? 
Mgr. Agócs – pracuje sa na tom aj teraz a plánujem odstrániť aj fľaky po bývalej ochodzi. 
Robia to  vysokohorskí záchranári, ktorí boli doteraz v lyžiarskych strediskách. 
 

E) RO 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. Poslanci  MZ nemali  k správe žiadne 
pripomienky. 
 
 



F) Oboznámenie s výsledkami auditu 
Správu audítora prečítala pani prednostka. 

p. Agócs – audítorka znáša   plnú zodpovednosť za  túto správu. 
 

G) Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu mesta 
     Stanovisko do MZ predložil hlavný kontrolór mesta. Tvorí súčasť zápisnice  z dnešného 
rokovania.  Hlavný kontrolór navrhuje prijať záverečný účet bez výhrad. 
 
 
K bodu  č. 6)  Správa o činnosti  MsKS v roku 2008 
 
 
        Písomne spracovanú správu do MZ predložil riaditeľ MsKS, PhDr. István Mázik. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky.  
 
 
K bodu č. 7) Správa o činnosti HMF v rok 2008 
 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ  predložil riaditeľ HMF, Mgr. Attila Agócs . Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – som rád, že sa nám podarilo založiť hradné múzeum a riadne ho  zaregistrovať. 
Značne sa zlepšili podmienky. 
 
 
K bodu č. 8) Správa o činnosti VPS v roku 2008      
 
 
      Písomne spracovanú správu do MZ  predložil riaditeľ VPS, Ing. Vincent Erdos. Tvorí 
súčasť zápisnice z dnešného rokovania . 
Pán primátor v tomto bode informoval poslancov  o tom, že mesto plánuje vybudovanie 
skládky invertného odpadu. 
 
 
 
K bodu č. 9) Správa o čerpaní finančných  prostriedkov n.o. Nezábudka 
 
 
    Písomne spracovanú správu do MZ  predložila riaditeľka n.o. Nezábudka, Ing. Mária 
Veliká. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs – mesto prevádzkuje 14 zariadení a balík peňazí na ich financovanie je stále 
rovnaký. Veľmi úzko spolupracujem s pani riaditeľkou , lebo sme sa zmluvne zaviazali, že 
budeme domov dôchodcov prevádzkovať 5 rokov. Zvolili sme aj novú správnu radu, ktorej 
členmi sú  členovia MR a predseda je Ing. Esztergomi. 
p. Szvorák – aké projekty boli podané v roku 2008? 
Ing. Veliká – my sme podávali 2 nové projekty. V roku 2008 neboli žiadne projekty V 
septembri keď som tam nastúpila už neboli žiadne výzvy. 
 
 
 



K bodu č. 10) Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsÚ  
 
 
 
     Písomne spracovanú správu do MZ predložila prednostka MsÚ, Mgr. Ľudmila Svoreňová. 
Správa tvorí súčasť zápisnice. 
Poslanci MZ nemali k správe žiadne pripomienky. 
 
 
K bodu č. 11) Správa o činnosti MsP v I. štvrťroku 2009 
 
    Správu, ktorá tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania MZ, predložil náčelník MsP, Bc. 
Pavel Baláž. 
Ing. Esztergomi – viaceré komisie  mali otázky na spoluprácu  MsP a rómskej hliadky. 
Bc. Baláž – zatiaľ žiadna spolupráca medzi nami nie je. Hliadkovať s nami nemôžu, ak tak len 
so štátnymi policajtmi. 
 
 
K bodu č. 12) Návrh VZN mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy  na vylepovanie  
                       volebných  plagátov alebo iných nosičov informácií v čase  volebnej  
                       kampane do Európskeho parlamentu 
 
 
     Písomne  spracovaný návrh VZN mesta do MZ predložila  prednostka MsÚ, Mgr.  
Ľudmila Svoreňová. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania.  
Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky.   
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Áno: 18, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
 
 
K bodu č. 13) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta 
 
 
1. Správa hlavného kontrolóra  o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu HMF na mzdy, 
platy a služobné príjmy v roku 2008 
2. Správa kontrolovaného subjektu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených kontrolou – plnenie plánu mesta na zavedenie eura 
 
 
      Písomne spracované správy  tvoria súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Do MZ ich 
predložil hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Poslanci vzali správy na vedomie. 
 
 
K bodu č. 14) Majetkovoprávne záležitosti 
 
 

1. Vyradenie majetku – MsP 
    Poslanci MZ s vyradením majetku súhlasili. 
Hlasovanie: 



Prítomní: 18, Á: 18, N: 0, Zdr.sa: 0 
 

2. Filagro plus, s.r.o. 
p. Agócs – na MR sme to podrobne prerokovali. Našou povinnosťou je chrániť majetok mesta 
a navrhujem, aby sme schválili upravenú verziu zmluvy. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Á: 18, N: 0, Zdr.sa: 1 
 

3. Ing. Jozef  Princz 
Poslanci MZ schválili cenu 1,66 €/m2. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Á: 19, N: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
 
K bodu č. 15) Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ 
 
     Návrhy komisií MZ do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. Štefan Esztergomi. 
V úvode tohto bodu  vystúpil Ing. Belko a vzdal sa  predsedníctva komisie cestovného ruchu, 
reg. rozvoja a správy mestského majetku a navrhol miesto seba  Ing. Tótha. 

1. Komisia CR, RR a Správy MM 
- zasadali jedenkrát a prejednávali granty a transfery mesta 
 
2. Komisia pre mládež a šport 
- stolnotenisový turnaj 
- fiľakovský cross 
- coca-cola cup 
- pohár primátora 16.5.2009 
 
3. Komisia výstavby 
- vzhľad novostavby na rohu Biskupickej a Hlavnej 
- fotosúťaž  - náš dom naša ulica 
- klenot ulice 
- terasa pred inkubátorom 
- majetkovoprávne záležitosti 
- zákaz zastavenia na ulici 1. mája a Vajanského 
- výrub drevín v mestskom parku 
- Ing. Erdos pozvaný na ďalšie zasadnutie 
 
4. KOVP 
- preloženie autobusovej zastávky na Biskupickej ulici – nedoporučujú 
- chodník na ul. SNP 
- prechod pre chodcov pri Lidl-i 
- kontrola  mestského parku príslušníkmi MsP 
- túlavé psy 
 
5. Komisia školstva a kultúry 
- návrh na  odmenenie dvoch pedagogických  zamestnancov  ročne 
- zistiť  koho kompetencia je udeľovanie plakiet 
- návrh na doplnenie komisie 



- riešenie zabudovania terasy na MŠ Štúrovej 
- vyhlásenie výberových konaní na riaditeľov ZŠ Školská a ZŠ s VJM L. Mocsáryho 

Farská lúka  64/B 
- PhDr. Mázik – informácia  o kultúrnych podujatiach. 
 
6. Finančná komisia 
- správy o plnení rozpočtu 
- správa o činnosti MsP 
- kontrola žiakov  na autobusových zastávkach 
 
7. Komisia sociálnych vecí 
- pozvaní pracovníci  ÚPSVaR 
- kontrola čiernych skládok s MsP 
- podchytiť  spoluprácu MsP a rómskej hliadky 

 
 K bodu č. 16) Aktuálne záležitosti mesta 
 
 

a) Prejednanie žiadosti o zrušenie autobusovej zastávky  na 
ul. Biskupickej 

Pán primátor informoval  poslancov MZ o tom, že pán  Kandera podal žiadosť o zrušenie   
autobusovej zastávky na Biskupickej ulici. Komisie  MZ nedoporučujú zrušiť autobusovú 
zastávku. 
Mgr. Balázs – predtým ako niečo začnú podnikatelia stavať mali by konzultovať s mestom. 
Mali by ku každej takejto budove naplánovať riadne parkovisko. 
p. Agócs – ja mám na návrh dve alternatívy :  
1. posunúť zastávku na Partizánsku ulicu 
2. ako parkovisko využívať  plochu pri škvárovom ihrisku.  
p. Gulyás – naša komisia nesúhlasí so zrušením zastávky. 
p. Parti – ja by som tejto žiadosti vyhovel. Autobusová zastávka sa dá kľudne posunúť vyššie 
alebo nižšie. 
p. Agócs – nie je to prvá  žiadosť na zrušenie zastávky. Od  prvej žiadosti sme odstúpili kvôli 
požiadavkám dopravného inšpektorátu. 
 

b) Určenie odmeny vedúcich funkcionárov mesta 
           Poslanci MZ hlasovali tajne. Výsledky hlasovania sú zaznamenané v uznesení 
z dnešného zasadnutia. 
 

c) Prehľad projektov 
         Písomnú správu do MZ predložil Ing. Štefan Esztergomi. Tvorí súčasť zápisnice 
z dnešného rokovania. Poslanci k nej nemali žiadne  pripomienky. 
 

d) Návrh VZN mesta  Fiľakovo o výške príspevkov ma 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 
        Písomne spracované VZN mesta do MZ predložil, PhDr. Peter Fehér. Tvorí súčasť 
zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci   k nemu nemali žiadne  pripomienky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 19, Á: 19, N: 0, Zdr.sa: 0 



K bodu č. 17) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
             Predsedkyňa  návrhovej komisie Bc. Erika Szabová prečítala návrh uznesenia 
z dnešného zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 19, Á: 17, N: 0, Zdr.sa: 2 
 
 
 
K bodu č. 18) 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: 
Ladislav Zupko                                                                            Zsuzsanna Szvorák 
 
Zapísala: Paszkiewiczová D. 
 
 


