
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

Z á p i s n i c a  

napísaná na  zasadnutí mestského zastupiteľstva  vo Fiľakove konanom dňa 

23. februára 2017 

 

Počet poslancov: 15 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Ďalší prítomní: 

Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 

Ing. Ladislav Estefán – hlavný kontrolór mesta 

 

Ing. Zoltán Varga – vedúci odd. E a MM 

Ing. Ivan  Vanko – vedúci odd. výstavby, ŽP a SR 

JUDr. Norbert Gecso – vedúci  odd. vnútornej správy 

PhDr. Peter Fehér -  vedúci  odd. školstva, kultúry a športu 

Bc. Erika Szabová – vedúca referátu  ekonomiky 

Ing. Arch. Erika  Anderková -  vedúca referátu SR 

Ing. Agáta Balážová – vedúca KC 

 

Ing. Vince Erdős – riaditeľ VPS  

Mgr. Illés Kósik Andrea -  riaditeľka  MsKS 

Mgr. Viktória Tittonová ,PhD. – riaditeľka  HMF 

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. Vyhodnotenie  návrhov podaných  komisiami  

                    predkladá: zástupca primátora mesta  

5. Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2016 

                    predkladá: náčelník MsP 

6. Návrh VZN o spôsobe   náhradného zásobovania  vodou, náhradného odvádzania  

odpadových  vôd a o zneškodňovaní  obsahu  žúmp podľa  miestnych  podmienok na  

území mesta Fiľakovo 

                   predkladá: vedúci odd. výstavby, ŽP a  SR 

7. Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2016 

                   predkladá: vedúci odd. EaMM 

8. Majetkovoprávne záležitosti mesta  

                   predkladá: vedúci odd. EaMM 



9. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  

                    predkladá: hlavný kontrolór mesta 

10. Aktuálne záležitosti mesta 

a) Žiadosť o schválenie  zmien v Cenníku  služieb HMF 

b) Žiadosť o schválenie zmien v Cenníku služieb  MsKS 

c) Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ   

Farská lúka 64/A 

d) Organizačný poriadok  MsÚ vo Fiľakove 

e) Návrh na voľbu nového člena komisie pre výstavbu, životné prostredie a 

územné plánovanie   

f) Návrh  Územného plánu  Mesta  Fiľakovo -  Zmena a doplnok č. 10 

11. Diskusia 

12. Schválenie návrhu uznesení 

13. Záver 

 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení  programu rokovania mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér Ladislav, Kelemen Erik, 

Ing. László Kerekes, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina 

Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva. 

 

 

Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil nasledovných poslancov 

MZ: 

 

 

Vladimír  Cirbus  a  

PaedDr. Tímea Tankina Tóth. 

 

 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci MZ a neposlanci: Ing. Varga – 

predseda,  členovia – p. Oroszová,  Mgr. Visnyai, p. Kelemen, Ing. Mák, p. Anderko. 

Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne: 

Prítomní: 12, Á: 12, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Ing. Fehér Ladislav, Kelemen Erik, 

Ing. László Kerekes, Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Mgr. Szvorák Zsuzsanna, Tankina 

Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č. 3) Interpelácie poslancov 

 

Ing. Fehér – rád by som  si  ozrejmil nejaké informácie ohľadom rekonštrukcie  hodín na 

kostolnej veži.  Ich  rekonštrukcia  začala  niekedy v jeseni a ešte stále nie sú funkčné.  Prečo 



sa vlastne táto rekonštrukcia začala, hodiny riadne fungovali. Mohli sa  opýtať aj obyvateľov 

mesta či s tým súhlasia . Myslím, že to nie je závislé od toho či niekto chodí alebo nechodí do 

kostola. 

p. primátor -   my sme tento proces sledovali  od začiatku a riešili cez odd. výstavby.  Situácia  

bola  už veľmi napätá, aj to bol  dôvod nášho zásahu. Vlastníkmi  kostola sú františkáni a my  

sa  môžeme k tomu len vyjadriť. Ide však o NKP a pri jej úpravách musia konzultovať  

s pamiatkovým úradom .  Stretli sme sa  už na rokovaniach v tejto téme aj  viackrát, na týchto 

rokovaniach však mesto vystupovalo skôr ako mediátor. 

Mgr. Szvorák – my sme sa  včera stretli aj  s predstavenými františkánov, ktorí predložili návrhy 

nového  ciferníka a hodín. Tlmočili sme  im  názory občanov  mesta a tiež  to na čom sme sa 

zhodli na  MR a predchádzajúcom MZ. 

p. Eibner – františkáni a pamiatkári chcú, aby hodiny vyzerali ako v 18. storočí.  Môj názor je 

taký, že  by mali byť také, aby boli viditeľné z každého bodu mesta, tak ako to bolo aj doteraz. 

p. primátor- v súčasnosti je dohoda taká, že by  mal  byť čierno-biely ciferník, ktorý však už 

nebude smlatovaný, ale len maľovaný na plechu.  

 

p. Tankina -  na ul. Parková, Sládkovičova, Záhradnícka vypadáva dodávka vody. Vieme aký 

je dôvod? 

p. primátor- osobne som v tejto veci  rokoval s vodárňami aj s Filbytom. Sú tam problémy s 

tlakom vody. 

p. Eibner – tieto problémy s tlakom vody pretrvávajú už od decembra. Hlavne vtedy, keď je 

najväčšia  spotreba vody. Situáciu riešime. Zakúpili sme prístroj na úpravu tlaku vody  

a čoskoro ho  namontujeme. 

p. primátor – mali sme túto zimu viac havárií po celom meste a spolupráca s vodárňami  nebola   

stále bezproblémová, bohužiaľ.  

Ing. Mák - z dôvodu zvýšenia tlaku vody boli prevádzané aj úpravy na ul.  J. Kráľa 

a Kalinčiakova. Dajú sa tieto ulice do poriadku? 

Ing. Vanko - nie sú ešte dokončené všetky stavebné úpravy. Keď to dovolí počasie bude sa  

pokračovať. 

Ing. Kerekes - I. etapa je už dokončená. II. etapa má prebiehať až do konca júla. Pravdepodobne 

cesty  budú v poriadku až niekedy v auguste. 

 

p. Anderko – aký je stav vo výstavbe chodníka na ul. Mlynskej? 

p. primátor -  zmluvu o kúpe  pozemku sme už s BBSK podpísali. 

Ing. Varga -  za pozemok sme už aj zaplatili. Kúpna zmluva je na  katastri a v týchto dňoch by 

mal byť pozemok prepísaný na mesto. 

Ing. Vanko -  Musí ešte prebehnúť územné a stavebné konanie. Reálne vidím začiatok realizácie 

výstavby na  máj. 

p. primátor -  je tam  toho  viac čo  treba  urobiť, preto  realizácia chodníka bude asi trvať   

dlhšie. 

p. Cirbus – na ul. Mlynskej (Urbánke) je  autobusová zastávka. Siaha chodník až tam? 

Ing .Vanko – končí pri tej autobusovej zastávke. 

 

p. Kelemen – je  v dohľadne termín  odstránenia  stavebnej  sute z areálu základnej školy na  

Farskej lúke? 

p. primátor – prebehlo už verejné obstarávanie na  stavbu a technológiu na  inertnú skládku. 

Ing. Vanko -  v podmienkach VO je dokončenie stavby stanovené na  máj. Prevádzka by mohla 

začať reálne okolo júla. 

 

p. Kelemen – nedalo by sa spojiť s vedením Slovenskej pošty a navrhnúť im aby skvalitnili 



svoje služby? 

p. primátor- viem, že majú platné stavebné povolenie na  rekonštrukciu budovy v súlade s 

novou filozofiou poskytovania svojich služieb. Neviem aký je dôvod, že to nerealizujú. 

Poprosím Ing. Vanka, aby preveril stav a informoval Vás. 

 

 

K bodu č. 4) Vyhodnotenie  návrhov podaných  komisiami  

 

Materiál do MZ predložil zástupca primátora mesta, Ing. László Kerekes. 

 

 

1. Komisia školstva, mládeže a športu 

- Aktuality  v školstve a športe 

- Príprava plánu činnosti  

 

2. Komisia pre kultúru 

- Cenníky služieb HMF a MsKS 

- Príprava plánu činnosti 

- Kultúrne akcie  v meste 

 

3. Komisia soc. vecí a zdravotníctva   

- Príprava  plánu činnosti 

- Výjazdové zasadnutie  komisie v Komunitnom centre v Klube 

- Návrh  umiestnenia KC – Gubányiho dom  na ul. ČSA 

 

4. Komisia  výstavby, ÚP a ŽP 

- Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania  vodou,... 

- Výsledky inventarizácie majetku mesta 

- Majetkovoprávne záležitosti  

- Návrh na  vybudovanie parkoviska  na  ul. Športovej  pri štadióne FTC 

 

5. KOVP 

- Vyhodnotenie činnosti  za rok 2016 

- Návrh na zníženie rýchlosti na  30 km/h  okolo škôl a šk. zariadení 

- Umiestnenie  prechodu pre chodcov od  zdravotného strediska na parkovisko  na 

ul. SNP 

- Označenie začiatku a konca mesta  na  ul. Partizánskej a Kalajovej 

 

6. Finančná komisia 

- Výsledky inventarizácie majetku mesta 

- Majetkovoprávne záležitosti 

 

 

Ing. Kerekes -  návrhy KOVP sme riešili s Ing. Erdősom a Ing. Vankom. Máme ich zapracované 

do  plánu  na  výmenu dopravných značiek. Tabule však stoja  cca.  1000 €. 

Ing. Vanko  - ak chceme zriaďovať  nové prechody pre chodcov musíme ich osvetliť. Toto 

osvetlenie jedného prechodu pre chodcov stojí cca. 3-4 tis. €. Stanovisko dopravného 

inšpektorátu je také, že ak ich neosvetlíme nariadia ich zrušenie. 

p. primátor – plánovali sme tento rok  skôr výmenu poklopov, čo je teraz asi dôležitejšie. Stalo 

sa už viac nehôd. 



Je potrebné podľa Vášho názoru zníženie rýchlosti na  30 km/h  okolo  škôl a školských 

zariadení? 

p. Tankina – podľa  mňa tam  už je  znížená rýchlosť. 

Ing. Mák  - ja si myslím, že väčší problém  je skôr s parkovaním rodičov okolo škôl aškolských 

zariadení ako s rýchlosťou. Bolo by potrebné skôr  toto  regulovať. 

p. primátor  - ďalší návrh od komisií  prišiel na zriadenia parkoviska na ul. Športovej. Toto sme 

už riešili a bolo by to dosť finančne náročné. Je tam priestor na vybudovanie parkoviska, ale 

bol by tam  problém s organizáciou dopravy. 

Ing. Fehér -  nechápem prečo  nemôžu ľudia parkovať  na parkovisku pred Tescom. 

Vybudovanie parkoviska je  veľmi drahá záležitosť.  Toto je len lenivosť ľudí. 

p. primátor -  ďalší návrh od komisií bol – presťahovanie  KC do tzv.  Gubányiho domu na ul. 

ČSA. Ak budú výzvy máme sa  zapojiť? Prípadne  ostane všetko  tak ako je teraz v Klube. 

p. Tankina -  prerokovali sme  to na zasadnutí komisie  soc. vecí. Pracovníci sú s priestormi 

v Klube spokojní, len  im chýba dvor kde by mohli vyjsť s deťmi. To by mali tu zabezpečené.  

Ing. Fehér – pred niekoľkými rokmi keď  sme  riešili podobný problém  s budovou bývalého  

CVČ  sme to  neodhlasovali, lebo sme nevedeli čo tam  vlastne  plánujú. Musí byť zabezpečená 

aj  funkčnosť tohto zariadenia. 

p. primátor -  toto už funguje v Klube. Máme živý projekt do  roku 2019.  

p. Tankina – nie je ten  návrh o tom, aby to tam bolo direktívne. Navrhli sme len miesto kde by 

to mohlo byť. 

 

K bodu č. 5) Správa  o činnosti MsP za IV. Q 2016 

 

Správa bola poslancom predložená písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ju 

predložil náčelník MsP, Bc. Pavel Baláž.  

p. primátor -  konečne neriešime len parkovanie, ale aj iné záležitosti, ktoré smerujú   

k nastaveniu  poriadku v meste. 

V rámci tohto bodu by som Vás tiež rád informoval, že sa pravdepodobne budeme vedieť  

zapojiť aj do  projektu na občianske hliadky, ktorý by sa mohol začať realizovať  niekedy na 

jeseň. 

Ing. Estefán – je  v platnosti už aj nový zákon, v zmysle ktorého je možné  vymáhať  niektoré 

pokuty aj  zo soc. dávok čo doteraz nebolo  možné. 

Ing. Mák – ako  je to  s požívaním alkoholických nápojov na verejnosti, napr. v parku? Plánujú 

sa tam umiestniť kamery? 

Bc. Baláž – radi by sme tam  umiestnili nejaké ďalšie kamery, len je tam problém so stromami. 

Požívanie alkoholických nápojov na verejnosti je  stále problém. 

Mgr. Szvorák – chcem sa opýtať či je možná kúpa ročných parkovacích lístkov aj iným 

spôsobom ako  na  VPS? 

Ing. Kerekes -  je prístupný on-line formulár na stránke mesta a tiež stránke VPS na rezerváciu 

parkovacieho lístka. 

 

K bodu č. 6) Návrh VZN o spôsobe   náhradného zásobovania  vodou, náhradného  

                     odvádzania  odpadových  vôd a o zneškodňovaní  obsahu  žúmp podľa   

                     miestnych  podmienok na  území mesta Fiľakovo 

 

Písomne spracovaný návrh  VZN do MZ predložil vedúci odd. výstavby, ŽP a SR, Ing. 

Ivan Vanko. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne  

pripomienky. 

Hlasovanie za  VZN: 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 



Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. László Kerekes, 

Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila 

Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 7) Výsledky  inventarizácie  majetku mesta  k 31.12.2016 

 

 Písomne  spracovaný  materiál do  MZ  predložil vedúci odd.  ekonomiky a majetku 

mesta,  Ing. Zoltán Varga.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

p. primátor -   splátkové  kalendáre  máme podpísané s tými, ktorí majú snahu svoj dlh voči 

mestu splácať a chcú pracovať na  AČ alebo na MOS. 

 

K bodu č. 8) Majetkovoprávne záležitosti mesta  

 

 Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho  

predložil Ing. Zoltán Varga. 

 

1. A. Kováčová, Belina – žiadosť o odpustenie pohľadávky 

p. primátor -  naše rozhodnutie  pri  možnosti prenájmu  bolo naklonené aj v minulosti  

k prenajímateľovi. Naše rozhodnutie  vtedy napadla aj prokuratúra. Nakoniec bolo rozhodnutie 

v náš prospech. Na budove sme tiež dali opraviť strechu, aby nezatekala a ústne sme sa   dohodli 

na  odklade  splátok  na  dva mesiace. 

p. Kováč – my sme požiadali o odpustenie  pohľadávky hlavne z toho dôvodu, že sme mali 

výdavky.  Problém  bol hlavne s tým, že od mesta sme  nedostali   žiadny projekt a museli sme 

si ho dať vyhotoviť my.  

Ing. Varga – mesto nemá povinnosť zabezpečovať   takéto projekty a budova nebola  postavená 

mestom. 

p. primátor -  je to podobný prípad ako keď sa sťahovala do  iných priestorov OTP Banka.  Oni  

všetko riešili bez nás. V nájomnej zmluve  je aj klauzula, že  nájomca  si je  vedomý stavu 

a okolností. 

Ing. Vanko -  PD nemáme z dôvodu, že  budova bola na mesto len  prevedená a nie  my sme ju 

postavili. To, že k nej nemáme  PD neznamená to, že táto stavba neexistuje. 

p. Kelemen – aká je platová disciplína tohto podnikateľa? Budeme niekedy v budúcnosti túto 

nimi vypracovanú PD potrebovať? 

Ing. Varga -  platová disciplína je  dobrá. My takúto PD nepotrebujeme vôbec. 

Mgr. Szvorák – ja im navrhujem niečo odpustiť, príp. dať im možnosť splácania na splátky. 

Mgr. Visnyai – asi  by sme nemali porovnávať  banku a malého podnikateľa v nájme priestorov. 

Navrhujem tiež, aby sme im  pomohli. 

p. primátor – pozor, aby sme  týmto nevytvorili precedens. 

Ing. Vanko – zameranie  skutočného stavu z celkovej ceny projektu prestavuje  cca  10 %. 

p. prednostka -  toto sú všetko  daňovo odpísateľné  výdavky. 

Ing. Estefán – toto zameranie  pre nás nie je potrebné. 

p. Kelemen – v budúcnosti  treba lepšia zmluva, aby sa predišlo precedensu. 

p. Tankina -  v minulosti sme tiež riešili podobné prípady  a neodpustili sme im.  

p. Cirbus  - ja navrhujem teraz tento bod odročiť  a prerokovať ho, až keď budú  zrejmé všetky  

informácie. 

Poslanci MZ uvedený  bod  navrhli  odročiť na ďalšie zasadnutie MZ. 

 



 

 

2. Rodinný dom  Gubányiovcov na ul. ČSA – zníženie kúpnej ceny 

Ing. Varga informoval  poslancov MZ o aktuálnom stave. Pred podpisom zmluvy sa na  

uvedenom dome  zrútila strecha. Požiadali sme majiteľov o zníženie kúpnej ceny a súhlasili 

o zníženie vo výške  6.500,00 €.  

Hlasovanie za zrušenie  pôvodného uznesenia  o kúpe nehnuteľnosti v cene 22 tis. € 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. László Kerekes, 

Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila 

Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie  za  kúpu nehnuteľnosti  za upravenú cenu 15.500,00 € 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. László Kerekes, 

Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila 

Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

Poslanci hlasovaním schválili kúpu  nehnuteľnosti  za cenu  15.500,00 € 

             

K bodu č. 9) Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta  

 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho predložil 

hlavný kontrolór mesta, Ing. Ladislav Estefán. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky. 

a) Správa MsKS o splnení opatrení  na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

b) Správa VPS  o splnení  opatrení  na  nápravu nedostatkov  zistených kontrolou 

c) Správa hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených  petíciách a sťažnostiach  za 

rok 2016 

d) Správa  hlavného kontrolóra   z vykonanej kontroly  splatenia  krátkodobého  

úveru mesta prijatého  na  základe  uznesení   MZ  č. 83/2015 z 15.08.2015  

a 106/2015 z 24.09.2015 

e) Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2016 

 

 

K bodu č. 10) Aktuálne záležitosti mesta 

 

g) Žiadosť o schválenie  zmien v Cenníku  služieb HMF 

Písomne  spracovaný materiál poslancom MZ  predložila riaditeľka HMF, Mgr. Viktória 

Tittonová, PhD. Tvorí  súčasť zápisnice  z dnešného rokovania. Poslanci  k nemu nemali žiadne 

pripomienky. 

h) Žiadosť o schválenie zmien v Cenníku služieb  MsKS 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložila riaditeľka  MsKS, Mgr. Illés Kósik Andrea. 

Ing. Kerekes -  nejako  preformulovať vetu  o časovom  využití  sály do 8 hodín a nad  8 hodín. 

 



i) Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ   

Farská lúka 64/A 

Materiál bol poslancom predložený písomne. Tvorí  prílohu k zápisnici. Do MZ ho 

predložil vedúci  odd. školstva, kultúry a športu. PhDr. Peter Fehér. Poslanci k nemu nemali 

žiadne pripomienky. 

 

j) Organizačný poriadok  MsÚ vo Fiľakove 

Písomne  spracovaný  materiál do  MZ  predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 

p. primátor  - na vypracovanie  nového organizačného poriadku sme   využili  výsledky  

personálneho auditu. 

 

k) Návrh na voľbu nového člena komisie pre výstavbu, životné prostredie a 

územné plánovanie   

Písomne  spracovaný  materiál do  MZ  predložila prednostka  MsÚ, PhDr. Andrea 

Mágyelová.  Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci   o návrhu hlasovali. 

Výsledky hlasovania sú uvedené v uznesení z dnešného  zasadnutia MZ. 

 

l) Návrh  Územného plánu  Mesta  Fiľakovo -  Zmena a doplnok č. 10 

Písomne spracovaný návrh  VZN do MZ predložila vedúca referátu SR, Ing. arch. Erika 

Anderková. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. Poslanci k nemu nemali žiadne  

pripomienky. 

Hlasovanie za  VZN: 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. László Kerekes, 

Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila 

Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 11) Diskusia 

 

Pán primátor informoval poslancov  MZ  o nasledovných aktuálnych  záležitostiach: 

 

- proces  prípravy  projektovej  dokumentácie  na  Tržnicu je už vo finálnej fáze. 

- dokončuje sa tiež vizualizácia návrhu  rekonštrukcie  budovy MsKS. Predložíme to na  

prerokovanie  do komisií a čakáme na  vypracovanie rozpočtu od projektanta. 

- Pracuje sa na harmonograme   rekonštrukcie miestnych komunikácií. 

Mgr. Visnyai -  je už nejaká informácia  o výstavbe zimného štadióna? 

p. primátor -  prejavili sme  predbežný záujem o jeho výstavbu. Čakáme na vyjadrenie SZĽH. 

 

K bodu č. 12) Schválenie návrhu uznesení 

 

Predseda  návrhovej  komisie Ing. Zoltán Varga  prečítal návrh uznesenia z dnešného 

zasadnutia MZ. Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 

Prítomní: 10, Á: 10, N:0, Zdr.  sa: 0 

Hlasovanie: 

ÁNO:  Anderko Zoltán, Cirbus Vladimír, Eibner Róbert, Kelemen Erik, Ing. László Kerekes, 

Ing. Mák Dávid, Oroszová Margita,  Tankina Jozef, PaedDr. Tankina Tóth Tímea,  Mgr. Attila 



Visnyai 

NIE : 0 

Zdržal sa: 0 
Návrhy  uznesení sa hlasovaním stali uznesením 

 

K bodu č. 13) Záver 

 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť a zasadnutie  

mestského zastupiteľstva po vyčerpaní všetkých bodov  rokovania ukončil. 

 

 

 

 

 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 

PhDr. Andrea  Mágyelová                                                           Mgr. Attila Agócs, PhD. 

 

 

 

 

I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 

Vladimír Cirbus                                                                           PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

  

 

 

Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 

 

 

 

 

 

 


