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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri mestskom 

zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 13. januára 2015  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny    
  
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Riešenie organizácie dopravy – predkladá Dušan Marek spracovateľ ÚP zóny   
3. Výber lokality pre umiestnenie sochy - busty Viliama Hulitu. 
4. Diskusia 
 

 
K bodu 1/ 
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie p. Ladislav Szakó.  
 
K bodu 2/ 
Spracovateľ „ÚP zóny Fiľakovo centrum“ Ing. Dušan Marek predložil na pripomienkovanie riešenie 
organizácie dopravy v rámci ÚP zóny v zmysle návrhu dopraváka: 

a) Parkovisko pri kultúrnom dome – môže byť napojený od jestvujúceho bytového domu? 
Ak nie dá sa časom zrušiť jestvujúca budova „reštaurácie“ 
aby bolo dopravné napojenie za kult. domom?     

b) Križovatka pri obchodnom dome BILLA -  nemá šancu na realizáciu, lebo zaberá časť  
                                                                    parkoviska a „parku“.  

c) Križovatka pri autobusovej stanici – navrhujú ako T (nie kruhovú) v rámci navrhovaného  
obchvatu. 

 
Pripomienky členov komisie k návrhu a): 
Primátor mesta: Rozšírenie parkoviska medzi kultúrnym domom a kolonádou pôjde na úkor mestskej 
zelene. „Reštaurácia“ Šenk je v súkromnom majetku, jeho zrušenie je nereálne.  
Ing.Balázs: Riešenie parkovacích miest považujem za prehnané, zaberá veľkú plochu zelene. 
Reálnym riešením považujem parkovaciu plochu za bytovým domom 108 b. j. so zriadením vjazdu 
z ul. Mládežnícka. 
 
Komisia považuje predložený návrh parkovacích miest za nevyhovujúci.   
 
Pripomienky členov komisie k návrhu b): 
Ing. Kováč: Umiestnenie kruhovej križovatky pri BILLE je problematické. Z dôvodu nedostatku 
miesta kruhová križovatka by mala malý priemer. Podobný problém je s nákladnou dopravou  
v Lučenci v  kruhovej križovatke pri TESCU.  Odporúčam zriadenie pripojovacieho pruhu. 
Ing. Balázs: Podporuje realizáciu kruhovej križovatky. 
Ing. Kerekes: Pripojovací pruh pri BILLE by riešil tento prípad. 
Ján Olšiak: Pre zriadenie pripojovacieho pruhu je potrebné rozšíriť ul. Biskupickú na úkor chodníka 
pred BILLOU.      
 
Komisia neodporúča zriadenie kruhovej križovatky z priestorových dôvodov. 
 
Pripomienky členov komisie k návrhu c): 
 
Komisia neodporúča zriadenie ostrovčekov v križovatke pri SAD stanici  tiež z priestorových 
dôvodov.   
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K bodu 3/ 
Primátor mesta oboznámil členov komisie so zámerom mesta: zhotovenie a inštalácia sochy – busty  
Viliama Hulitu, ktorý bol významnou osobnosťou mesta a vo veľkej miere prispel k rozvoju 
a zveľaďovaniu Fiľakova. Od roku 1917 dvadsaťosem rokov pôsobil ako riaditeľ smaltovne a osem 
rokov bol aj starostom Fiľakova. Umiestnením sochy – busty by mesto chcelo vzdať hold tejto 
významnej osobnosti z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo. Autorom 
sochy bude akademický maliar Alfréd Balázs, ktorý venuje aj  plastikám. Bronzová busta bude 
umiestnená na kamennej podstavci. Miesto pre osadenie sochy a jeho začlenenie do prostredia je 
veľmi dôležité pre umelca, preto žiada komisiu o návrhy a pripomienky pre výber lokality.  
 
Pripomienky členov komisie: 
Jozef Pál: Podporujem umiestnenie busty a navrhujem aby v meste bola premenovaná niektorá ulica 
po Viliamovi Hulitovi. 
Ing. Kováč: Premenovanie ulice odnáša aj iné povinnosti pre obyvateľov dotknutej ulice ako zmena 
adresy, vybavovanie nových dokladov atď.   
Primátor mesta: Navrhujem historickú časti mesta v blízkosti mestského úradu, nakoľko v období 
1931 – 1938 Viliam Hulita bol starostom Fiľakova. Uvažovali sme o premiestnení digitálnej hodiny  
a umiestnenie sochy na uvoľnené miesto do zeleného pásu.  
Ladislav Szako: Navrhujem umiestniť sochu na verejnom priestranstve pred bývalým závodným 
klubom. 
Ing. Kováč: Podporujem umiestnenie sochy namiesto hodín.  
Jozef Pál: Navrhujem umiestniť sochu pred klubom v zelenom páse. 
Ing.arch.Berta: Pre umiestnenie sochy navrhujem malé námestie ul. Podhradskej. Zrušením jedeného 
kvetináča by sa vytvorilo vhodné miesto pre dielo v historickej časti mesta kde je  pomerne 
zachovalá pôvodná architektúra budov. V lokalite Námestia slobody už je moderná zástavba 
bytových domov a prevádzkových objektov.  
 
Komisia odporúča umiestniť sochu – bustu na malom námestí ul. Podhradskej. 
 
K bodu 4/  Diskusia 

Primátor mesta oboznámil členov komisie s nálezom p. Mesiarika, ktorý objavil staré hodiny 
radnice. Tie pôvodne boli umiestnené vo veži radnice, nie sú funkčné ale p. farár Rajmund mieni ich 
opraviť. Otázne je či máme investovať do opráv a namontovať hodiny na pôvodné miesto alebo 
vystaviť ako exponát vo foajé mestského úradu. 

OTP Banka mieni rozširovať svoje priestory v objekt INKUBÁTOR alebo uvažuje 
o presťahovaní do bývalého VIGADA, do priestorov kancelárie. Miestnosti by rekonštruoval podľa 
potreby a z nájomného by sa dalo investovať do obnovy celej budovy. 
Ing. Balázs: Pri rekonštrukcií  objektu pre účely OTP Banky je potrebné zachovať architektúru 
objektu.      
Komisia podporuje zámer využitia časti bývalého VIGADA pre účely OTP Banky. 

Primátor mesta oboznámil komisiu o dianiach vo veci firmy SYNGAS. 
 

Po skončení diskusie Ladislav Szakó, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie komisie ukončil.  

 
 
 
 
         Ladislav Szakó, v. r. 
         predseda komisie 
Zapísala:  
Margita Suppenová - tajomníčka komisie  
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