
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
 

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

27. decembra 2010 
 

Počet poslancov: 15 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Neprítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ďalší prítomní: 
JUDr. Jaromír Kaličiak - 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 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
Bc. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Ing.Jozef Illés – konateľ Filbytu, s.r.o. 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ 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) Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 
4) Zloženie sľubu primátora mesta 
5) Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a nastupujúceho náhradníka na 

poslanca mestského zastupiteľstva 
6) Vystúpenie novozvoleného  primátor amesta 
7) Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
8) Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia  mestského zastupiteľstva  
9) Voľba pracovných komisií MZ – mandátovej, volebnej a návrhovej, voľba ich 

predsedov a členov komisií 
10) Návrh na  voľbu členov mestskej rady 
11) Návrh na  voľbu predsedov komisií MZ 



12) Prestávka 
13) Správa  volebnej komisie o výsledku voľby členov mestskej rady a predsedov komisií 

MZ 
14) Určenie sobášiacich 

      14a) Zriadenie komisie na  ochranu  verejného   záujmu 
15) Určenie platu  primátora mesta v rozsahu úväzku určeného mestským zastupiteľstvom 
16) Diskusia 
17) Správa mandátovej komisie 
18) Správa návrhovej komisie – návrh uznesení 
19) Záver 

 
 
K bodu č. 2) Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
       Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli určení nasledovní poslanci MZ: 

Vladimír Cirbus, 
Mgr. Zsuzsanna Szvorák. 

      Za zapisovateľku z dnešného rokovania bola určená  Bc. Dáša Paszkiewiczová. 
 
 
K bodu č. 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 
 
 
      Správu mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove predniesla predsedkyňa mestskej  volebnej 
komisie pani Mgr. Mária Zupko. Oboznámila  poslancov a prítomných  o priebehu, účasti 
a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta  Fiľakovo konaných dňa  27. novembra 
2010. 
 
 
K bodu č 4) Zloženie sľubu primátora mesta 
 
 
      Novozvolený primátor mesta pán JUDr. Jaromír Kaličiak zložil sľub  podpísaním sa pod 
text sľubu. (viď záznam) 
 
 
K bodu  č. 5) Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a nastupujúceho  
                      náhradníka na poslanca mestského zastupiteľstva 
 
 
      Všetci novozvolení poslanci zložili sľub primátorovi mesta podpísaním sa pod text sľubu. 
(viď záznam) 
 
 
K bodu č. 6) Vystúpenie novozvoleného  primátora mesta 
 
 
      Pán primátor sa vo svojom  príhovore poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách 
a hovoril o plánoch a cieľoch  do budúceho volebného obdobia. 
 



 
K bodu č. 7) Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia mestského  

               zastupiteľstva 
 
Hlasovanie za predložený program dnešného zasadnutia MZ: 
Prítomní: 15, Áno:  15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
K boru č. 8)  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  
                     zvolávať a viesť zasadnutia  mestského zastupiteľstva  
 
 
      Pán primátor navrhol  poveriť týmto oprávnením poslanca p. Jozefa Agócsa. Poslanci MZ 
za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 14, Nie: 0, Zdr.sa: 1 
 
K bodu č. 9) Voľba pracovných komisií MZ – mandátovej, volebnej a návrhovej, voľba  
                      ich predsedov a členov komisií 
 
 
       Pán primátor   predložil  poslancom MZ návrh na zloženie  mandátovej komisie : Mgr. 
Mária Zupko, p. Mária Gyetvaiová,  p. Ivan Bábela  
Poslanci MZ za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
       Návrh na zloženie  volebnej komisie  bol nasledovný: Ing. Ladislav Fehér, Erik Kelemen, 
Róbert Eibner. 
Poslanci MZ za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 13, Nie: 0, Zdr.sa: 2 
 
      Návrh na  zloženie návrhovej komisie bol nasledovný: Ing. Štefan Estergomi, p. Tibor 
Cupper, Ing. Róbert Belko,  Ing. László Kerekes, Bc. František Mojzeš. 
Poslanci MZ za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 10, Nie: 0, Zdr.sa: 4 
 
 
K bodu č. 10) Návrh na  voľbu členov mestskej rady 
 
 
        Návrh na zloženie mestskej rady bol nasledovný: 
Jozef Agócs, Ladislav Szakó,  Vladimír Cirbus, Róbert Eibner. Členom  MR  sa automaticky 
stáva zástupca primátora mesta. 
Poslanci o návrhu hlasovali tajne. 
 
 
K bodu č. 11) Návrh na  voľbu predsedov komisií MZ 
 
      Návrh na zriadenie komisií a návrh na predsedov komisií MZ bol nasledovný: 
Komisia mestského majetku a finančná – Ing. Ladislav Fehér 
Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – Ing. Štefan Estergomi 



Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva – Jozef Tankina 
Komisia pre školstvo, mládež a šport – Bc. František Mojzeš 
Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu – Erik Kelemen 
Komisia kultúry – Zsuzsanna  Szvorák 
Komisia  ochrany  verejného poriadku a dopravy  - Mgr. Attila Visnyai 
 
Hlasovanie o počte komisií: 
Poslanci MZ za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
 
Poslanci MZ o návrhoch za predsedov komisií MZ  hlasovali  tajne a výsledky sú uvedené 
v uznesení z dnešného zasadnutia. 
 
 
K bodu č. 12) Prestávka 
 
 
K bodu č. 13) Správa  volebnej komisie o výsledku voľby členov mestskej rady  
                      a predsedov komisií MZ 
 
      Predseda  volebnej komisie Ing. Ladislav Fehér prečítal správu o prebehnutých tajných 
voľbách  členov mestskej rady a predsedov komisií MZ. Výsledky sú uvedené v uznesení 
z dnešného zasadnutia. 
 
K bodu č. 14) Určenie sobášiacich 
 
        Pán primátor  navrhol nasledovných sobášiacich: JUDr. Jaromír Kaličiak, Ing. Róbert 
Belko, Ladislav Szakó. Poverenie dostanú formou uznesenia. 
 
 
K bodu č. 14a) Zriadenie komisie na  ochranu  verejného   záujmu 
 
       Pán primátor za členov uvedenej komisie navrhol  nasledovných poslancov MZ: 
Ladislav Szakó – predseda komisie, členovia: Róbert Eibner, Vladimír Cirbus.  Schválenie 
návrhu je súčasťou uznesenia   z dnešného zasadnutia. 
 
K bodu č. 15) Určenie platu  primátora mesta v rozsahu úväzku určeného mestským  
                       zastupiteľstvom 
       
         Pani prednostka oboznámila poslancov MZ s právnou úpravou určenia platu primátora 
mesta. MZ vzalo túto informáciu na vedomie. 
 
K bodu č. 16) Diskusia 
 
    Poslanci MZ  na dnešnom zasadnutí  nemali žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
 
 



 
 
K bodu č. 17) Správa mandátovej komisie 
 
 
      Správu prečítala predsedkyňa mandátovej komisie, Mgr. Mária Zupko. Oboznámila 
poslancov, že všetky poslanecké mandáty sú právoplatné 
 
K bodu č. 18) Správa návrhovej komisie – návrh uznesení 
 
 
       Návrh na uznesenie  z dnešného zasadnutia prečítal predseda návrhovej komisie Ing, 
Štefan Estergomi. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného zasadnutia. 
Poslanci MZ za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 15, Áno: 15, Nie: 0, Zdr.sa: 0 
 
K bodu č. 19) Záver 
 
       Po vyčerpaní všetkých  bodov rokovania primátor mesta ukončil dnešné zasadnutie  
mestského zastupiteľstva 
 
 
 
 
Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Vladimír  Cirbus                                                                          Mgr. Zsuzsanna Szvorák  
  
 
 
Zapísala: Bc.  Paszkiewiczová D. 

 
 


