
Komisia podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného ruchu pri 

mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 
 

 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 6. júla 2021 

Prítomní:   viď. prezenčná listina                               

 

Predseda komisie:                                             Členovia:                                                   

Zoltán Anderko                                                   Radoslav Balog 

                                                                            Ladislav Dani 

                                                                            Zoltán Suppen 

                                                                            Július Repa 

                                                                            Mgr. Csaba Baucsek 

 

 

Program: 

1.  Zahájenie 

2.  Žiadosť p. Miroslava Filipiaka a p. Patrície Albertovej, bytom: Jesenského 22/19, 986 01 Fiľakovo    

     o  odsúhlasenie  investičného  zámeru  a  súhlasu  na  vykonanie  zmeny platného Územného plánu    

     mesta  Fiľakovo.  Na  pozemku  par. č. KN-C 3152  kat. územie  Fiľakovo  plánujeme vybudovať    

     autoservis. 

3. Žiadosť  spoločnosti   TIMBERLAND    s. r. o.  v  zastúpení  p.  Zoltánom  Danyim – konateľom    

    spoločnosti,  so sídlom:  Belina 12,  986 01  Fiľakovo  o  vydanie  súhlasu  na  vykonanie  zmeny   

    platného Územného plánu mesta Fiľakovo.  Na pozemkoch  par. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298 a    

    1302 naša spoločnosť plánuje vybudovať ručnú autoumyváreň. 

4. Záver 

K bodu č. 1)     

Zahájenie 

Zasadnutie komisie zahájil a zároveň privítal všetkých prítomných členov p. Zoltán Anderko 

predseda komisie. 

K bodu č. 2)   

Žiadosť p. Miroslava Filipiaka a p. Patrície Albertovej, bytom: Jesenského 22/19, 986 01 

Fiľakovo  o  odsúhlasenie  investičného  zámeru  a  súhlasu  na  vykonanie  zmeny platného 

Územného plánu  mesta  Fiľakovo. 

Menovaní žiadajú  o  odsúhlasenie  investičného  zámeru  a  súhlasu  na  vykonanie  zmeny 

platného Územného plánu  mesta  Fiľakovo.  Na  pozemku  par. č. KN-C 3152  kat. územie  Fiľakovo  

plánujú vybudovať autoservis. Predmetný pozemok je v podielovom vlastníctve žiadateľov p. M. 

Filipiaka (1/2-ici) a p. P. Albertovej (1/2-ici). 

K bodu č. 3)   

Žiadosť spoločnosti TIMBERLAND s. r. o. v zastúpení p. Zoltánom Danyim – konateľom 

spoločnosti,  so sídlom:  Belina 12,  986 01  Fiľakovo  o  vydanie  súhlasu  na  vykonanie  zmeny 

platného Územného plánu mesta Fiľakovo.  

Menovaná spoločnosť žiada o  vydanie  súhlasu  na  vykonanie  zmeny  platného Územného 

plánu mesta Fiľakovo. Na pozemkoch  par. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298 a 1302 plánuje spoločnosť 

vybudovať ručnú autoumyváreň. Predmetné pozemky sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 944 (zo 



dňa 6.7. 2021) stále vo vlastníctve spol. SONIK s.r.o., t. j. na liste vlastníctva nie je vyznačená plomba 

na základe návrhu na vklad vlastníckeho práva podľa Zmluvy o prevode vlastníctva k predmetným 

nehnuteľnostiam. 

Komisia pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch súhlasí s podanou žiadosťou 

p. Miroslava Filipiaka a p. Patrície Albertovej, bytom: Jesenského 22/19, 986 01 Fiľakovo  s  

investičným  zámerom - vybudovaním autoservisu  a  vykonaním  zmeny  platného  Územného  

plánu  mesta  Fiľakovo za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Doložiť písomný súhlas všetkých vlastníkov susedných pozemkov s vybudovaním 

autoservisu. 

2. Doriešiť parkovanie áut, aby neobmedzovali premávku v danej ulici. 

 

Komisia pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch súhlasí bez pripomienok so: 

1. Žiadosťou spoločnosti TIMBERLAND s. r. o. v zastúpení p. Zoltánom Danyim – konateľom 

spoločnosti,  so sídlom:  Belina 12,  986 01  Fiľakovo  o  vykonanie  zmeny platného 

Územného plánu mesta Fiľakovo. Na pozemkoch  par. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298 a 1302 

plánuje spoločnosť vybudovať ručnú autoumyváreň. 

K bodu č. 4)      

Záver 

Predseda komisie p. Zoltán Anderko skonštatoval, že členovia komisie dali súhlasné 

stanoviská ku všetkým žiadostiam, návrhom a zároveň poďakoval všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Katarína Szabóová                                                          ............................................... 

              zapisovateľka komisie                                                                Zoltán Anderko  

                                                                                      predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prezenčná listina 
zo zasadnutia komisie pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 6. júla 2021 

 

Predseda komisie: 

Zoltán Anderko                           ..................................................... 

 

Členovia: 

Radoslav Balog                           ..................................................... 

Ladislav Dani                            ..................................................... 

Zoltán Suppen                             ..................................................... 

Július Repa                                  ..................................................... 

Mgr. Csaba Baucsek                   ..................................................... 

 

 


