
 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej ,regionálnej politiky a cestovného ruchu 

konanej dňa  09.04.2019 

 

 

Prítomní : podľa  priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program:   

1. THORMA Výroba k.s., Fiľakovo - ponuka k odpredaju chodníka po 

Šávoľskej ceste.  

2. Občianske združenie KOHÁRY , Fiľakovo – darovanie pamätníka pre 

Mesto Fiľakovo.  

3. Stredoslovenská distribučná /SSD/,a.s.Žilina – Zmluva o zriadení vecného 

bremena. 

4. ZŠ Štefana Koháriho  II.s VJM Fiľakovo – II. Koháry István Alapiskola – 

vyradenie neupotrebiteľného majetku . 

5. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj Gubányiho domu . 

6. Skládka inertného odpadu Fiľakovo. 

7. Tomáš Šimon – KEROZIN – Žiadosť o zriadenie letnej terasy na 

verejnom priestranstve. 

8. Dôvodová správa - Všeobecnej záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 

1/2019,ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych 

služieb , o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. 

9. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2019 ktorým 

sa mení VZN mesta č. 06/2016. 

 

K bodu č.1/ 

Komisia navrhuje prehodnotiť výšku cenovej ponuky k odpredaju chodníka po 

Šávoľskej ceste od THORMA Výroby k.s. Fiľakovo.  

 

K bodu  č.2/ 

Komisia berie na vedomie darovanie pamätníka do vlastníctva mesta Fiľakovo 

od OZ KOHÁRY.                        

K bodu č.3/  

Komisia berie na vedomie návrh SSD, a.s.Žilina – Zmluva o zriadení vecného 

bremena . 

K bodu č.4/ 

Komisia  berie na vedomie vyradenie neupotrebiteľného majetku  - ZŠ Štefana 

Koháriho II.s VJM Fiľakovo – II. Koháry Alapiskola . 

 



 

 

 

K bodu č.5 

Komisia súhlasí s predajom nehnuteľnosti – Gubányi dom do vlastníctva Filbyt 

s.r.o. Fiľakovo. 

K bodu č.6/ 

Komisia berie na vedomie uzatvorenie uvedených zmlúv medzi mestom 

Fiľakovo a VPS Fiľakovo – Skládka inertného odpadu Fiľakovo. 

K bodu č. 7 

Komisia doporučuje majiteľovi firmy KEROZIN aby používal mobilnú 

konštrukciu , ktorú môže odstrániť keď je to potrebné. 

K bodu č.8/ 

Komisia berie na vedomie – Dôvodovú správu  - Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Fiľakovo č 1/2019 , ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016. 

K bodu č. 9/ 

Komisia berie na vedomie – Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie  mesta 

Fiľakovo ktorým sa mení VZN  mesta č. 05/2016. 

 

 

                                                                                  

                                                                                  

 

  

 

 

                                                                                Predseda komisie 

                                                                                  Zoltán Aderko 

Zapísala : Mária Gyetviová                                                                             


