
 
Zápisnica 

 
zo zasadnutia komisie podnikateľskej ,regionálnej politiky a cestovného ruchu 

konanej dňa  10.02.2016  
________________________________________________________________

___________ 
 
 
 
Prítomní : podľa  priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:   

1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2015 a komentár 
k plneniu daňových príjmov a o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015 

2. Majetkovoprávne záležitosti  
3. Aktuálne problémy mesta 

       
 
K bodu  č.1)   Komisia  berie na  vedomie  -  Výsledky inventarizácie majetku 
mesta a správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015 

 
K bodu č.2) Komisia berie na vedomie  - Majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov na ul. Baštovej . Mesto Fiľakovo v rámci projektu  „Sprístupnenie 
a zveľadenie  stredovekého hradu „ plánuje vybudovať parkovisko a spevnené 
plochy na ul. Baštovej pre návštevníkov hradného areálu . Prevažná časť 
parkoviska tvorí mestský majetok , avšak pozemok par. EKN č. 104 o výmere 
32 m2 je vo vlastníctva SR – SPF Bratislava a parcela EKN č. 103 o výmere 23 
m2 je podielovom  spoluvlastníctve 4osôb .                                                         
  Komisia berie na vedomie – Prenájom mestských pozemkov pre ARDIS 
a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Predmetom zámeru je prenájom 
pozemkov v kat. území Fiľakovo o celkovej výmere 1055m2/v tom 188m2 
z parc. CKN č. 1892/1 ostatné plochy o výmere  785m2 a 867m2 z parc. CKN č. 
1894 ostatné plochy o výmere 8858m2 / vo vlastníctve mesta v prospech 
nájomcu ARDIS a.s. 
             Komisia berie na vedomie  - Zmluvu o zariadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby : Syngas , s.r.o. – Stredoslovenská vodárenská 
spoločnoť.  
 
K bodu  č.3) Na zasadnutí  komisie sa zúčastnil Ing. Ivan Vanko a Ing. arch. 
Erika Aderková   a oboznámili členov komisie s aktuálnym projektom mesta – 
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu . Komisia vyjadrila podporu 
projektu a navrhuje pokračovať v jeho realizácii. 



                             
                     a./ Komisia dáva návrh na opravu projektu – Výstavba verejných 
toalet na ul. Podhradskej :  1./Objekt mal byť viacej schovaný  
                         2./ Mal byť dokonalejšie upravený okolitý terén z hľadiska 
spádovania , úpravy terénu 
                         3./ Použiť obklad drevo a prírodný materiál + okrasná zeleň.  
                         4./ podobne aj strecha  
                         5./Zeleň v okolí – okrasná zeleň a pokračovanie ostatnej  
„parkovej zelene“ 
                         6./Stačia zábradlia pri schodoch a rampe  - na streche treba 
vymyslieť iné riešenie kvôli bezpečnostným predpisom.  
                                                                                      
 
 
 
 
 
 Predseda komisie 
   Zoltán Anderko 
 
Zapísala  : Mária Gyetvaiová 
 
 
 


