Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
konaného dňa 12. augusta 2019 vo Fiľakove

Program:

Bod č. 1.
1. Spoločné zasadnutie s členmi Komisie ochrany verejného poriadku a dopravy. Téma:
ulica Školská - vytvorenie jednosmernej ulice z dôvodu zabezpečenia parkovacích
miest pre bytové domy.
2. Prejednanie aktuálnej žiadosti Spoločenstva bytových domov Fiľakovo, Námestie
Slobody doručenej z Oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
týkajúce sa vyznačenia parkovacích miest pred bytovým domom smerom
k Biskupickej ulici (až po prechod pri Corso).

Bod č. 2.
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia ekonomiky a majetku mesta:
ZSR Bratislava - Ponuka na odpredaj nehnuteľností zapísané na LV č. 4075 pod pare.
CKN č. 2163/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 268 m2 a pare. CKN č. 2166/3
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2.

Bod č. 3.
Prejednanie aktuálnej žiadosti o vyjadrenie k Návrhu Všeobecného záväzného
nariadenia mesta Fiľakovo č. 4/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na
území mesta Fiľakovo v určených dňoch od roku 2020 z Oddelenia ekonomiky
a majetku mesta (viď. prílohu).

Bod č. 4.
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia výstavby, životného prostredia
a stratégie rozvoja: farebné riešenie fasády bytového domu T01 B, 18 h.j. ul. Školská,
vchod č.: 10, 12, Fiľakovo (viď. priloženú prílohu).
Aktuálne problémy - diskusia

Prítomní (z komisie pre výstavbu. ŽP a ÚP) podľa prezenčnej listiny:

Ladislav Szakó - predseda komisie
Mgr. Csaba Balázs - člen komisie
Ing. Vincent Erdôs - člen komisie
Ing. árch. Attila Berta - člen komisie
Ing. Mikuláš Kováč - člen komisie
Ján Olšiak - člen komisie
Ing. Judit Popovics - tajomníčka komisie
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Bod č. 1.1
Spoločné zasadnutie s členmi Komisie pre výstavbu, ŽP a ÚP a členmi Komisie ochrany
verejného poriadku a dopravy otvoril Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta Fiľakovo.
Privítal prítomných a oboznámil ich s témou spoločného zasadnutia: riešenie dopravnej

situácie na ulici Školská - návrh na vyh orenie jednosmernej ulice z dôvodu
zabezpečenia parkovacích miest pre bytové domy. Do vysvetlenia jednotlivých možných
alternatív riešenia dopravy sa zapojil aj Ing. Attila Visnyai, zástupca primátora mesta a Ing.
Ivan Vanko, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a SR.

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP po premyslení všetkých navrhnutých
alternatívnych riešeniach v prípade nenájdenia vyhovujúceho riešenia odporúča
akceptovať navrhnutý a odsúhlasený dopravný projekt.

Bod č. 1.2
Prejednanie aktuálnej žiadosti o stanovisko doručenej od Spoločenstva vlastníkov bytov
Fiľakovo, Námestie Slobody:
„Parkovanie pred bytovým domom smerom k Biskupickej ulici. Nakoľko nie sú vyznačené
parkovacie miesta, majitelia aut parkujú nedisciplinované na voľných priestranstvách pred
bytovým domom až po prechod pri Corso. Preto by sme chceli namaľovať parkovacie miesta
s vyznačením miest, kde by nebolo možné parkovať - priestor pred kontajnermi na
komunálny odpad, vchody......... Žiadam o súčinnosť príslušného odboru pri navrhovaní
a vyznačení parkovacích miest a miest, kde by nemohlo parkovať. „

Komisia pre výstavbu, ŽP a UP odporúča vyznačiť parkovacie miesta a zákazov
parkovania pred kontajnermi a pred vchodmi.
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Bod č. 2.
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia ekonomiky a majetku mesta: ZSR
Bratislava - Ponuka na odpredaj nehnuteľností.
„ZSR ako správca štátneho majetku ponúka mestu na odpredaj pozemky, ktoré sú
zapísané na LV č. 4075 pod pare. CKN č. 2163/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 268
m2 a pare. CKN č. 2166/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za kúpnu cenu
2 870,00 EUR t.j. 10,00 EUR/m2. Cez tieto pozemky je zabezpečený prístup do bytového
domu súp. č. 2130 - 12 b.j. na ul. Železničnej. Počas výstavby domu v roku 2015 bolo
zriadené vecné bremeno k pare. č. 2163/2 v prospech mesta z dôvodu umiestnenia
vodovodného potrubia a šachty za jedno rázovú odplatu v sume 870,00 EUR.“

Komisia pre výstavbu, UP a ŽP odporúča kúpu predmetných pozemkov.
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Bod č. 3
Prejednanic aktuálnej žiadosti o vyjadrenie k Návrhu Všeobecného záväzného nariadenia
mesta Fiľakovo č. 4/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Fiľakovo
v určených dňoch od rokli 2020 z Oddelenia ekonomiky a majetku mesta (viď. prílohu).

Komisia pre výstavbu, UP a ZP nemá námietky k predloženému návrhu VZN.

Bod č. 4
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia výstavby, životného prostredia
a stratégie rozvoja: farebné riešenie fasády bytového domu TOl B, 18 b.j. ul. Školská, vchod
č.: 10, 12, Fiľakovo (vid'. priloženú prílohu).

Komisia pre výstavbu, ÚP a ZP odporúča 111. alternatívu farebného riešenia fasády
predmetnej budovy.

Vo Fiľakove, dňa 12.08.2019

Ladislav Szakó, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie (judit.popovics@filakovo.sk)
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Rozdeľovník:
Predseda komisie (Ladislav Szakó)
Členovia komisie (Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Ing. Mikuláš Kováč, Ján Olšiak, Ing.
Vincent Erdôs)
Mgr. Attila Visnyai - zástupca primátora
MsÚ, Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja - Ing. Ivan Vanko, vedúci
oddelenia
MsÚ, Oddelenia ekonomiky a majetku mesta - Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia
MsÚ, Oddelenie vnútornej správy - JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia
MsÚ, Referát stratégia a rozvoja mesta - Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu
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