Zápisnica
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie
konanej dňa 12. júna 2018

Program: 1. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 1/2018
2. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 2/2018
3. Návrh na zapojenie mesta Fiľakovo do projektu CIZS
4. Majetkovoprávne záležitosti
Prítomní: PaedDr. Tímea Tankina Tóth - predsedníčka
Mgr. Csaba Baucsek – člen
PhDr. Róbert Rubint – člen
Ing. Valéria Budaiová – člen
Ing. Ladislav Rácz – člen
Ing. Marian Miklian – člen
Ing. Agáta Balážová – tajomníčka
Hosť:

PhDr. Andrea Mágyelová

Dnešného zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie a bola prizvaná aj prednostka MsÚ. Začiatkom
zasadnutia predsedníčka komisie privítala prítomných a oboznámila ich s navrhovaným programom
zasadnutia. Materiál bol každému členovi zaslaný elektronicky.
1. Bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 1/2018, ktorým sa
mení VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene
a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta.
Dôvodom na novelizáciu VZN č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene
a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo je skutočnosť, že novela zákona
o obecnom zriadení zákonom č. 70/2018 s platnosťou od 01.04.2018 v § 2b, ods. 1 vymedzila
charakteristiku verejného priestranstva. Z tohto dôvodu všetky VZN, ktoré obsahujú vymedzenie
pojmu verejné priestranstvo musia byť novelizované v tom zmysle, že sa z nich toto vyššie
uvedená charakteristika odstráni, nakoľko podľa právneho stanoviska prokuratúry, čo je
obsiahnuté v zákone, nemôže byť predmetom VZN. Na základe týchto skutočností znenie
uvedeného VZN touto novelizáciou bude zosúladené s platným právnym stavom.
2. Bol vypracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 2/2018, ktorým sa
mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta
Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom
priestranstve a dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta
Fiľakovo.
Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2016
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo je skutočnosť, že novela
zákona o obecnom zriadení zákonom č. 70/2018 s platnosťou od 01.04.2018 v § 2b, ods. 1
vymedzila charakteristiku verejného priestranstva. Z tohto dôvodu všetky VZN, ktoré obsahujú
vymedzenie pojmu verejné priestranstvo musia byť novelizované v tom zmysle, že sa z nich toto
vyššie uvedená charakteristika odstráni, nakoľko podľa právneho stanoviska prokuratúry, čo je
obsiahnuté v zákone, nemôže byť predmetom VZN.
Zároveň v § 10 bod 6, vzhľadom k celospoločenskej prospešnosti činnosti dobrovoľných darcov
krvi navrhujeme rozšíriť okruh fyzických osôb, oslobodených od úhrad za dočasné parkovanie na
všetkých držiteľov Janského plakety, pričom doterajšia právna úprava sa vzťahovala iba na
držiteľov diamantovej plakety.
3. Prednostkou bol vypracovaný návrh na zapojenie mesta Fiľakovo do projektu CIZS. Komisia bola
oboznámená s doterajšími jednaniami ako aj s podmienkami, ktoré musia byť splnené pre
podanie projektu.
4. Spoločnosť FILWOOD-TRADE s.r.o, so sídlom v Čamovciach č.82 má záujem o kúpu pozemku
susediacu s pozemkami spoločnosti (p.č. 3546/499 a p.č. 3546/617). Mestský pozemok je
vedený na LV č. 2272 a jedná sa o parcelu č. 3546/213 o výmere 969 m2. Pozemok by mal slúžiť
na rozšírenie vstupu na pozemky FILWOOD-TRADE s.r.o.
Mestský pozemok p.č. 3546/213 sa nachádza na hrboľatom teréne, zarastené stromami a kríkmi.
Pozemok je značne zanedbaný.
Komisia odporúča:
1. Schváliť návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN č. 10/2011
2. Schváliť návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016
Komisia neodporúča:
1. Schváliť návrh na zapojenie sa mesta do projektu CIZS, kým sa písomne nedohodnú všetky
podrobnosti.
2. Odpredať pozemok p.č. 3546/213, nakoľko je v susedstve Strediska lineárneho stláčania
komunálneho odpadu a v budúcnosti môžeme potrebovať uvedený pozemok.

PaedDr. Tímea Tankina Tóth
Predsedníčka komisie
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová

