
 
Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove zo dňa 18. októbra 2011 
_________________________________________________________________________ 

 
Počet poslancov: 15 
Prítomní: 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  
Ing. Július Kovács – vedúci odd. výstavby  a ŽP 
JUDr. Norbert Gecso – vedúci správneho odd. 
Bc. Erika Szabová – vedúca odd. fin. 
Ing.Arch. Erika Anderková – vedúca odd. PP, RR a ÚP 
Bc. Pavel Baláž – náčelník MsP 
PhDr. Peter Fehér – vedúci SpOcÚ 
 
Ing. Vincent Erdos – riaditeľ VPS 
PhDr. István Mázik – riaditeľ MsKS 
Mgr. Attila Agócs – riaditeľ HMF 
 
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) Prevod  Domu kultúry – zmena kúpnej zmluvy 
4) Schválenie návrhu uznesenia 
5) Záver 

 
 

Primátor mesta  dal hlasovať o schválení   programu rokovania mestského zastupiteľstva: 
Prítomní: 10 Á: 10, N:0, Zdr.sa: 0 
Poslanci hlasovaním schválili program rokovania  mestského zastupiteľstva.  
 

 
Pán primátor  za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil nasledovných poslancov 
MZ: 
 

Jozef Agócs a 
Mgr. Zsuzsanna Szvorák. 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí nasledovní poslanci  MZ a neposlanci : Ing. Varga – 
predseda, členovia – p. Agócs, p. Czupper, p. Cirbus,  p. Kelemen. 



Poslanci hlasovaním  členov návrhovej komisie schválili nasledovne. 
Prítomní: 10, Á: 9, N:1, Zdr.sa: 0 
 

 
 

K bodu č. 3) Prevod  Domu kultúry – zmena kúpnej zmluvy 
 
 
 Informáciu k tomuto bodu  poslancom MZ poskytol vedúci odd. SMMDaP, Ing. 
Zoltán Varga. Tvorí súčasť zápisnice z dnešného rokovania. 
p. Agócs -  som rád, že dnes sme dostali  dôvodovú správu k tomuto bodu.  Súhlasím s tým, 
aby odborová organizácia  dostala priestory  za odplatu. Myslím si, že z tohto budeme mať 
väčší zisk, ako by sme zaplatili na inflácii. 
 
 
 
 
 
K bodu č.4) Schválenie návrhu uznesenia 
 
 
 Návrh uznesenia z dnešného zasadnutia  prečítal   predseda návrhovej komisie Ing. 
Zoltán Varga.  Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 
Prítomní: 11, Á: 10, N: 0, Zdr.sa: 1. 
Návrh  uznesenia sa hlasovaním stal uznesením. 
 
 
K bodu č. 7) Záver 
 
 

Na záver primátor mesta poďakoval poslancom MZ a prítomným za účasť 
a mimoriadne zasadnutie  mestského zastupiteľstva ukončil po vyčerpaní všetkých bodov  
rokovania. 

 
 
 
 

Prednostka  MsÚ:                                                                        Primátor mesta: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová                                                            JUDr. Jaromír Kaličiak 
 
 
 
I. overovateľ:                                                                               II. overovateľ: 
Jozef Agócs                                                                               Mgr. Zsuzsanna Szvorák 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová D. 

 


