Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku
konanej dňa 9. septembra 2021
Program: 1. VZN mesta Fiľakovo č. 3/2021
2. Štatút mesta Fiľakovo
3. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021
4. Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností
Dnešného zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny. Predsedníčka komisie Csilla Gallová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešného zasadnutia.
1. Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 81 z 26.02.2009
o názvoch ulíc a verejných priestranstiev je pripravovaná výstavba nových rodinných domov
v dvoch lokalitách mesta.
Prvá lokalita sa nachádza pri štadióne FTC, vedľa Športovej ulice, a aj z toho dôvodu navrhujeme
novovzniknutú ulicu pomenovať podľa niekdajšieho riaditeľa závodu na výrobu smaltovaných výrobkov
a súčasne mecenáša a prvého čestného prezidenta futbalového klubu FTC vo Fiľakove, na Ulicu Viliama
Hulitu, maďarský názov Hulita Vilmos utca.
Druhá lokalita, určená na výstavbu nových rodinných domov sa nachádza za areálom Cebriánovej
kúrie ( bývalá „stará poliklinika“ ), a preto túto novú ulicu navrhujeme pomenovať ako Ulica Cebriánova,
maďarský názov Cebrián utca, nakoľko viacerí členovia tejto rodiny výraznou mierou prispeli k
obohateniu spoločenského života v meste Fiľakovo.
2. Štatút mesta Fiľakovo upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi voči mestu
Fiľakovo najmä:
• názov mesta,
• územie mesta,
• symboly mesta,
• rozpočet mesta a majetok mesta,
• postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
• uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta,
• postavenie a pôsobnosť ďalších orgánov mestskej samosprávy, ako aj ich vnútornú štruktúru,
deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce,
• postavenie dobrovoľného hasičského zboru,
• postavenie mestskej polície,
• udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien,
• spoluprácu mesta, a to vnútroštátnu a medzinárodnú,
• pomoc pri mimoriadnych situáciách.
Štatút je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta. Všetky rozhodnutia orgánov
mesta a iné vnútorné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto Štatútom.

3. Bola vypracovaná monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021 a predložená
komisiám.
4. FILLECK, s.r.o. Fiľakovo dokončil výstavbu verejnej telekomunikačnej siete v rámci projektu
„Optická sieť Fiľakovo“ na úseku od križovatky ulíc Mlynská a Šávoľská cesta cez mestský park a
Železničnú ulicu po bytový dom na ul. Školskej v celkovej dĺžke 1706 bm.
V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
je nevyhnutné právne ošetriť užívanie nehnuteľnosti oprávneným a to „Dohodou o jednorazovej
náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti“ a preto Mesto Fiľakovo uzatvorí dohodu
s FILLECK s.r.o.
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena sa určí jednorazovo ako násobok dĺžky trasy vedenia
inžinierskej siete (bm), plochy dopravného pripojenia alebo zariadenia (m2) a jednotkovej ceny vo
výške 2,00 € za bm resp. m2 . Dĺžka trasy inžinierskych sietí ako aj plocha dopravného pripojenia
alebo zariadenia pre výpočet odplaty sa posudzuje na základe projektovej dokumentácie, prípadne
skutočného geodetického zamerania.“ V našom prípade sa jedná o 1706 bm s jednorázovou
odplatou 3.412,00 € .

Komisia doporučuje:
1. Schváliť VZN mesta Fiľakovo č. 3/2021
2. Schváliť Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021
3. Schváliť Dohodu o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností

Komisia berie na vedomie:
1. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021 bez pripomienok

Zapísala: Ing. Agáta Balážová

Csilla Gallová - predsedkyňa

