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Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri 
mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie, konaného dňa 8. decembra 2016  
 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny    
 
Program zasadnutia: 

1. Návrh programového rozpočtu Mesta Fiľakovo  na roky 2017, 2018 a 2019  
2. Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 -2023  
3. Majetko-právne záležitosti   
4. Podnet prostredníctvom „city monitor“    
  

K bodu 1/ 
        Zasadnutie otvorila  Mgr. Andrea Mágyelová prednostka mestského úradu. Privítala 
prítomných a prezentovala návrh programového rozpočtu.  Štruktúra programového rozpočtu 
obsahuje 13 programov, rozpočet pre rok 2017 je záväzný, plán na roky 2018 – 2019 mestské 
zastupiteľstvo len berie na vedomie.  

Celkové príjmy na rok 2017 činia 7.507,053 tis. €, z toho bežné príjmy tvoria čiastku  
6.997,831 tis. €, kapitálové príjmy 268,329 tis. € a príjmy z finančných operácií 240,893 tis. 
€. 
Celkové výdavky na rok 2017 sú plánované vo výške 7.507,053 tis. €, z toho bežné výdavky 
tvoria 6.583,012 tis. €, kapitálové výdavky  850,711 tis. €  a finančné operácie vo výške 
73,330 tis. €. 
Programový rozpočet mesta na rok 2017 je vyrovnaný, nakoľko plánované príjmy a výdavky  
sú v rovnováhe. 
Primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. oboznámil prítomných s návrhom investičných akcií 
na rok 2017. Mesto plánuje v budúcom roku  výmenu živičného krytu v uliciach: Ružová, 
Viničná, Vajanského a Gemerská v celkovej hodnote 186.830,- €.  Výdavky na rekonštrukciu 
a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov činia 134.900,- €. Výdavky na budovanie 
parkovísk na Farskej lúke a v centre mesta sú plánované vo výške 54.500,- €. Na 
rekonštrukciu budov sú plánované výdavky vo výške 58.000,- €, na realizáciu nových stavieb 
(mestská tržnica, skládka inertného odpadu, kompostáreň a denný stacionár) sú plánované 
financie vo výške 229.909,85 €. Celkové náklady investičných akcií činia 664.139,85 €. 
Na výstavbu Mestskej kompostárne sa podarilo získať dotáciu vo z EU fondov výške 
258.197,- €. 
Výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií sú plánované vo výške 52.522,- € 
a výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 5.000,- €. 

Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja 
podrobnejšie informoval prítomných o plánovanej rekonštrukcie ul. Vajanského. Investičná 
akcia obsahuje asanáciu starého a vybudovanie nového chodníka pred bytovým domom, 
výmenu živičného krytu vozovky a vybudovanie parkovísk na druhej strane miestnej 
komunikácie.  

 
Komisia odporúča schváliť „Návrh programového rozpočtu Mesta Fiľakovo na roky 
2017 – 2019“  bez pripomienok.   
 
K bodu 2/ 

Ing. arch. Erika Anderková informovala prítomných o príprave dokumentu „Program 
rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 – 2023“. Dokument obsahuje súhrnné 
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informácie o súčasnom stave bytového fondu, obyvateľstve a o podmienkach rozvoja bývania 
v meste Fiľakovo. Za účelom spracovania potrebných údajov bola vytvorená pracovná 
skupina za účasti vedúcich zamestnancov mestského úradu. Predmetný dokument po 
schválení mestským zastupiteľstvom bude súčasťou záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie mesta. 
 
Komisia berie na vedomie informácie o príprave dokumentu „Program rozvoja bývania 
mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023“.  
 

Po ukončení spoločného zasadnutia, komisia pokračovala pripomienkovaním majetko-
právnych záležitostí, ktoré na prerokovanie predkladal Ing. Zoltán Varga, vedúci odd. 
EaMM., ako aj pripomienkovanie podnetu prostredníctvom „city monitor“.  

K bodu 3/ 
3.1/  Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti: 
Igor Rišian vlastník nehnuteľnosti ponúka mestu na odpredaj rodinný dom na ul. Podhradská 
38, súpisné č. 608 na pozemku parc. č. KN-C 2778 v k. ú. Fiľakovo. Cena nehnuteľnosti činí 
12.000 €.  
 
Komisia odporúča odkúpenie nehnuteľnosti. 
 

3.2/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre mieni prenajímať mestský pozemok parc. 
č. KN-C 5449/3 v k. ú. Fiľakovo (lokalita ul. Mlynská), za účelom dlhodobého strategického 
výskumu a vývoj v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých 
a výskumných kapacít SR v rámci operačného programu „Výskum a inovácie prioritná os 1. 
Podpora výskumu, vývoja a inovácii na financovanie z EU fondu regionálneho rozvoja, kód 
výzvy OPVaI-Va/DP/2016/1.2.1-03. V rámci projektu overujú potencionálnu produkciu 
rýchlorastúcich drevín na nevyužitých pôdach. Doba trvania projektu je 6 rokov a ďalšie 
využívanie porastov 5 rokov. Na prenajatom pozemku by pestovali tri dreviny – vŕbu, topoľ, 
paulowniu a tiež trávu miscantus.  

Komisia odporúča prenájom pozemku pre uvedené účely s podmienkou, že realizáciou  
výskumu sa neznehodnotí okolie. Komisia neodporúča výsadbu dreviny paulownia, 
nakoľko sa jedná o nepôvodný druh dreviny, prednosť dáva pôvodným druhom ako 
vŕba, topoľ atď.   

K bodu 4/ 
Prostredníctvom „city monitor“ bol podaný podnet  na zatrubnenie  potoka Klatov v úseku 
medzi ul. 1.mája a Biskupická, následné zakrytie potoka a zriadenia chodníka nad zakrytím 
potokom.  
 
Komisia neodporúča zakrytie potoka Klatov na uvedenom úseku. 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ladislav Szakó poďakoval za účasť a 
zasadnutie komisie ukončil.  

 

 
         Ladislav Szakó 
               predseda komisie v. r.  
 
Zapísala: Margita Suppenová 


