
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 20. januára 2021 
 

Prítomní: 

Predseda komisie: 

Zoltán Anderko 

Členovia: 

Radoslav Balog 

Ladislav Danyi 

Zoltán Suppen 

Július Repa 

Mgr. Csaba Baucsek 

Rokovanie: 

Na základe nariadenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 

januára 2021 platí na území SR prísny zákaz vychádzania z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, 

z tohto dôvodu sa zasadnutie komisie konalo elektronickou formou. 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Žiadosť spoločnosti TIMBERLAND, s. r. o. so sídlom: 986 01 Belina 12 

3. Záver 

K bodu č. 1)      Zahájenie 

Všetkým členom komisie bola dňa 14.01.2021 predmetná žiadosť aj s prílohami zaslaná 

elektronickou formou – emailom, v ktorom bol určený termín na vyjadrenie sa k podanej žiadosti t. 

j. do 20.01.2021 do 12:00 hod. Predseda sa s členmi komisie spojil aj telefonicky. 

K bodu č. 2)      Žiadosť spoločnosti TIMBERLAND, s. r. o. so sídlom: 986 01 Belina 12 

Spoločnosť TIMBERLAND, s. r. o. so sídlom: 986 01 Belina 12 v zastúpení konateľom 

spoločnosti Zoltánom Danyim prejavil záujem o kúpu pozemkov p. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298 

a 1302 (v súčasnosti vo vlastníctve SONIK spol. s. r. o.) v kat. území Fiľakovo, na ktorých plánuje 

vybudovať ručnú auto umyváreň. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta Fiľakovo v tesnej 

blízkosti rodinných domov. V súčasnosti na predmetných pozemkoch je prevádzkované pohostinstvo 

„BENEŠ“.  

 

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

za dodržania nasledovnej podmienky: 

1. Doložiť písomný súhlas všetkých vlastníkov susedných pozemkov vrátane Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š. p. Banská Štiavnica (vlastník par. č. KN-E 1419 – vodná 

plocha) k pripravovanému zámeru. Predmetné súhlasy bude žiadateľ musieť doložiť aj 

k stavebným konaniam. 

 



K bodu č. 3)     Záver 

Po doručení písomných odpovedí predseda komisie Zoltán Anderko skonštatoval, že jeden 

člen komisie dal nesúhlasné stanovisko, ostatní členovia komisie súhlasili s podanou žiadosťou za 

splnenia vyššie uvedenej podmienky a zároveň telefonicky 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 20. januára 2021 

 

Predseda komisie: 

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

Členovia: 

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

Ladislav Danyi                            ..................................................... 

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

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

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

 

Nakoľko sa zasadnutie kvôli pandémii COVID-19 uskutočnilo elektronickou formou t. j. emailom a 

telefonicky, prezenčná listina nie je podpísaná. 

 


