Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
konanej dňa 25. októbra 2016

Program:

1. Zahájenie
2. Prezentácia „ Novostavba tržnice mesta Fiľakovo“
3. Územný plán mesta Fiľakovo – zmena č. 10
4. Záver

Prítomní:

1. Tibor Czupper

- predseda

2. Mgr. Gabriel Benčík - podpredseda
3. Imre Gulyás

- člen

4. Katarína Mihály

- členka

Zasadnutie sa uskutočnilo ako spoločné zasadnutie troch komisií a to: Komisia výstavby,
územného plánovania a životného prostredia, Komisia podnikateľská, regionálnej politiky
a cestovného rúchu a Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy.
K bodu 1/
Primátor mesta Mgr. Attila Agócs Phd. privítal členov komisií, oboznámil ich s programom
rokovania. Stručne informoval prítomných územným plánom mesta, výstavbou novej tržnice, ktorá sa
plánuje na ulici Trhovej a odovzdal slovo Ing. Ivanovi Vankovi, vedúcemu odd. výstavby, ŽP a SR.
K bodu 2/
Ing. Ivan Vanko, vedúci odd. výstavby, ŽP a SR predstavil prítomným členom projektantov
novej tržnice Mgr. A Kalamára a Ing. Jaška. Informoval členov komisií, že výstavba novej tržnice sa
uskutoční v roku 2017 a je potrebné aby komisie sa vyjadrili k rozpracovanému projektu a odovzdal
slovo projektantovi Mgr. A Kalamárovi.
Mgr. A.Kalamár prezentoval jednotlivé verzie výstavby o nevej tržnice, ktorá sa má uskutočniť na
parcele bývalej Základnej umeleckej školy vo Fiľakove. Prvá verzia bola ponechať budovu bývalej
umeleckej školy, ale nakoľko technický stav budovy je nevyhovujúci túto verziu bolo potrebné
prepracovať. Budovu je potrebné zrútiť. Vstup do tržnice je plánovaný z ul. Trhovej, ale areál tržnice
bude sprístupnený aj z Námestia Koháryho. Nosná konštrukcia haly bude drevená, strešná krytina
bude z falcovaného plechu. Vo vstupnej hale budú 5 obchodov a predávajúci budú mať 39 predajných
stánkov. Do areálu tržnice je plánovaná malá fontána a za účelom vykladania tovaru bude umožnený
prístup aj motorovým vozidlám. Hygienické zariadenie bude v jestvujúcej koncertnej sále ZUŠ. Fasáda
je plánovaná z lícových tehál, z tehál klinker, prípadne z obkladových pásov (imitácia muriva). Dvere
obchodíkov a rámy výkladov budú drevené.

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy schváli prezentovanú projektovú dokumentáciu na
novú tržnicu.
K bodu 3/
Ing. Ivan Vanko, vedúci odd. výstavby, ŽP a SR oboznámil prítomných členov komisie s návrhom
zmeny č. 10 Územného plánu mesta Fiľakovo. Dôvodom spracovania Územného plánu mesta Fiľakovo
– Zmeny č. 10 je návrh na vykonanie zmeny funkčného využitia územia z územia pre funkciu bývanie
čisté (BČ), na územie pre funkciu bývanie mestské (BM), so začlenením do jeho záväznej časti a do
VZN mesta Fiľakovo pre návrhové obdobie.
Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy Územný plán mesta Fiľakovo – Zmenu č. 10 berie na
vedomie.
K bodu 4/
Na záver primátor mesta Mgr. Attila Agócs Phd. poďakoval za účasť všetkým prítomným a tým
ukončil zasadnutie komisií.

Zapísala: A. Kleinová

Predseda komisie
Tibor Czupper

