Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri
mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 12. júla 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Majetko-právne záležitosti – predkladá Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia
ekonomiky a majetku mesta
3. Diskusia
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril Ladislav Szakó predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil
komisiu s programom zasadnutia.
K bodu 2/
1. Mesto Fiľakovo – vybudovanie zastávky SAD na Lučeneckej ceste
Mesto Fiľakovo plánuje vybudovať na Lučeneckej ceste novú autobusovú zastávku SAD a
preto potrebuje odkúpiť cca. 15 m2 plochy z parc. č. KN-C 3000/21 od súčasného vlastníka
areálu bývalej starej polikliniky STARTcom s.r.o. Banská Bystrica za celkovú kúpnu cenu
300,00 EUR. V prvej etape budú na území mesta osadené 4 nové autobusové čakárne
jednotného dizajnu – viď. nákres.
Komisia, odporúča odkúpenie časti pozemku za celkovú kúpnu cenu 300 €.
K bodu 3/
Mgr. Balázs: Na detskom ihrisku ul. Mládežnícka pri jednom novovysadenom stromčeku
chýbajú oporné kolíky, preto stromček je pokrivený. Žiada o dodanie kolíkov, ktoré by
osadil.
Ing. Kováč: Žiada informáciu ohľadne osadenia lavičiek z parku.
p. Olšiak: Následkom silných a častých dažďov uličné vpuste dažďovej vody na uliciach
Gorkého a Jánošíkova sú zanesené, preto žiada o ich vyčistenie aj mimo ročného
harmonogramu čistenia uličných vpustov.
Komisia na ochranu áut a z estetického hľadiska odporúča realizáciu živého plotu pri
novovybudovanom parkovisku pri objekte Filbyt na ul. 1.mája. Vhodným druhom drevín by
bol hrad resp. javor poľný. Hrab je nenáročný, rýchlo rastie a je ľahko tvarovateľný. Javor je
tiež nenáročný na pôdu a odolný voči tuhým mrazom.
Sadenice uvedených druhov drevín sú lacné resp. s dajú zaobstarať prostredníctvom lesnej
správy.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ladislav Szakó, v. r.
predseda komisie
Zapísala: Margita Suppenová, tajomníčka komisie
Vo Fiľakove, dňa 12.07.2018
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