Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 4. júna 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zmeny VZN mesta Fiľakovo – na pripomienkovanie predkladá JUDr. Nosbert Gecso,
legislatívny asistent MsÚ Fiľakovo
3. Žiadosť fi. BASALT STONE, s. r. o. o vyjadrenie k zmene ÚPN z dôvodu rozšírenia
dobývacieho priestoru.
4. Diskusia

K bodu 1/
Zasadnutie otvoril Ladislav Szakó predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil komisiu
s programom zasadnutia.
K bodu 2/
a/ Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2015
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.

b/ 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.
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Definícia verejného priestranstva podľa novelizovaného zákona znie „Verejné priestranstvo je
ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
Stanovisko komisie:
Novela zavádza definíciu verejného priestranstva, tým má dôjsť k uľahčeniu výkonu
niektorých oprávnení obce.
Komisia odporúča oslobodenie od úhrad za dočasné parkovanie pre všetkých držiteľov
Janského plakety.
K bodu 3/
Firma BASALT STONE, s. r. o., so sídlom Rudohorská 33, banská Bystrica, ktorá t. č. sa
zaoberá ťažbou kameňa v k. ú. Fiľakovo (kameňolom po pravej strane cesty smerom na
Ratku), mieni rozšíriť dobývací priestor. Navrhované rozšírenie vyžiada zmenu Územného
plánu mesta Fiľakovo (ďalej len „ÚPN“), firma preto vybavuje zmenu územného plánu
v rozsahu geometrického plánu č. 33259330-20/2017 z 23.11.2017, vyhotoveného fi. Ladislac
Filip GEOMAP, Čebovce, z „trvalých trávnych porastov“ na „dobývací priestor“.
Proces zmeny ÚPN vybavuje firma prostredníctvom oprávnených osôb.
Ing. Kovács: Firma vybudovala distribučné vedenie k areálu podniku bez povolenia.
Komisia odporúča, aby Novohrad – Nógrád geopark sa stal účastníkom konania v procese
zmeny ÚPN ako aj účastníkom územného konania o určení dobývacieho priestoru. Ďalej
komisia odporúča v prípade rozšírenia dobývacieho priestoru do povolenia zapracovať
nasledovné podmienky:
-

ťažbou nezasahovať do profilu hrebeňa kopca,

-

súčasťou plánu otvárky, prípravy a dobývania má byť aj plán revitalizácie
dobývacieho priestoru.

K bodu 4/
Mgr. Balázs: v rámci náhradnej výsadby drevín by bolo potrebné vysadiť 3 - 4 veľkých vzrastlých
stromov v areáli detského ihriska na ul. Mládežníckej, aby poskytli tieň a svieži vzduch.
Komisia podporuje tento návrh pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti stromov od hracích
prvkov.

Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala: Margita Suppenová, tajomníčka komisie
Vo Fiľakove, dňa 04.06.2018

Ladislav Szakó, v. r.
predseda komisie
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