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Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

U Z N E S E N I E   Č.  1 

z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného 
dňa 27. decembra 2010 

_________________________________________________________________________ 

                                  

 Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

  

 A. BERIE  NA  VEDOMIE 

1) Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta  Fiľakovo  
2) Vystúpenie novozvoleného primátora. 
3) Určenie platu novozvoleného primátora mesta v zmysle ustanovenia § 3 zákona č 

253/1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 
v znení zmien a doplnkov v rozsahu úväzku stanoveného  mestským zastupiteľstvom 
90 dní pred konaním volieb. 

4) Podľa § 13b, ods. 1) , prvej vety , zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov primátor mesta Fiľakovo poveril svojim zastupovaním zástupcu 
primátora Ing. Róberta Belka a to dňom 27. decembra 2010, s tým, že tento je 
dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania pre výkon  funkcie. Zástupca primátora je 
zároveň členom mestskej rady (§13b, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.) 

  

 B.  KONŠTATUJE, že 

1) Novozvolený primátor mesta JUDr. Jaromír Kali čiak zložil  zákonom                 
predpísaný sľub primátora mesta. 

2) Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva 
Ing. Ladislav Fehér                      
Ladislav Szakó                             
Ing. Róbert Belko                         
Tibor Czupper  
Ing. Štefan Estergomi                             
Róbert Eibner                             
Jozef Tankina                             
Ing. László Kerekes                   
Jozef Agócs                                
Mgr. Attila Visnyai                    
Mgr.Zsuzsanna Szvorák            
Erik Kelemen                            
Zoltán Anderko                       
František Mojzeš                       
Vladimír Cirbus                         
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského  zastupiteľstva. 

 C.  ZRIAĎUJE 

        1. Mestskú radu v počte 5 členov. 
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        2. Komisie mestského zastupiteľstva nasledovne: 

 
a) komisia mestského majetku a finančná komisia, 
b) komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie, 
c) komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, 
d) komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu , 
e) komisia pre školstvo, mládež a šport 
f) komisia pre kultúru, 
g) komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 

Každá komisia bude mať včítane predsedu 5 členov. 

D.  V O L Í 
1) za členov mestskej rady 

Jozefa Agócsa,  

Vladimíra Cirbusa,  

Ladislava Szakóa  

a Róberta Eibnera 

2) za predsedov komisií mestského zastupiteľstva týchto  poslancov: 
 

a) za predsedu komisie správy MM a finančnej komisie Ing. Fehéra, 
b) za predsedu komisie pre výstavbu, životné prostredie a ÚP Ing. Estergomiho 
c) za predsedu komisie sociálnych vecí, zdravotníctva p. Tankinu 
d) za predsedu komisie regionálnej politiky, podnikateľskej aCR p. Kelemena 
e) za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport p. Mojzeša , 
f) za predsedu komisie pre kultúru Mgr. Szvorák 
g) za predsedu komisie ochrany verej. poriadku a dopravy Mgr. Visnyaiho 

3) komisiu  na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane verejného záujmu v tomto 
zložení: 

Ladislav Szakó, predseda komisie, 
Róbert Eibner, člen komisie, 
Vladimír Cirbus, člen komisie. 

 E.  POVERUJE 

1) Poslanca p. Jozefa Agócsa zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

2) Výkonom funkcie sobášiacich 

         JUDr. Jaromíra Kali čiaka, primátora mesta 

         a týchto poslancov mestského zastupiteľstva: 

• Ing. Róberta Belka, 
• p. Ladislava Szakóa  

 F.  U K L A D Á  

        Predsedom komisií mestského zastupiteľstva: 

        Predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského  zastupiteľstva návrhy  
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        na voľbu členov zriadených komisií . 

        Termín: 10. 1. 2010       

      

Výsledky čiastkových hlasovaní sú uvedené v zápisnici z rokovania ustanovujúceho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

 Hlasovanie za uznesenie ako celok: 

      Prítomní: 15 

      Za prijatie: 15 

      Proti prijatiu: 0 

       Zdržali sa: 0 

          

Prednostka MsÚ:                                            Primátor mesta: 

Mgr. Ľudmila Svoreňová,v.r.                        JUDr. Jaromír Kaličiak,v.r. 

 

 

 I. overovateľ:                                                 II. overovateľ: 

 Vladimír Cirbus, v.r.                                     Mgr. Zsuzsanna Szvorák, v.r. 

 

Vo Fiľakove dňa 27. decembra 2010 

 
 


