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. septembra 2021
Prítomní: viď. prezenčná listina
Predseda komisie:
Zoltán Anderko

Členovia:
Radoslav Balog
Ladislav Dani
Zoltán Suppen
Július Repa
Mgr. Csaba Baucsek

Program:
1. Zahájenie
2. Žiadosť Obce Bulhary o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
vybudovanie vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty.
3. Žiadosť Mgr. Sebastiána Gáspára, bytom: Čakanovce 274 o odkúpenie mestských nehnuteľností
t. j. parc. CKN č. 2885 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 a parc. CKN č. 2884 záhrada
o výmere 219 m2.
4. Žiadosť spoločnosti FILLECK, s. r. o., so sídlom: Jánošíkova 12a, Fiľakovo o Dohode o
jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.
5. 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 Obce Bulhary o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na vybudovanie vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty.
Menovaná obec požiadala Mesto Fiľakovo ešte 17.06.2020 o odpredaj časti mestského
pozemku parc. EKN č. 2341 na Šávoľskej ceste z dôvodu vybudovania vodomernej a armatúrnej
šachty v rámci vodohospodárskeho diela „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad – Obec
Bulhary verejný vodovod“.
K bodu č. 3)
Žiadosť Mgr. Sebastiána Gáspára, bytom: Čakanovce 274 s prechodným pobytom vo
Fiľakove na ul. Baštovej č. 1 o odkúpenie mestských nehnuteľností t. j. parc. CKN č. 2885
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 a parc. CKN č. 2884 záhrada o výmere 219 m2.
Menovaný Mgr. Sebastián Gáspár s prechodným pobytom vo Fiľakove na ul. Baštovej č. 1
žiada mesto o predaj pozemkov na ul. Baštovej a to parc. CKN č. 2885 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 242 m2 a parc. CKN č. 2884 záhrada o výmere 219 m2 z titulu susedného pozemku za kúpnu
cenu 6.500,00 EUR (14,10 EUR/m2).

K bodu č. 4)
Žiadosť spoločnosti FILLECK, s.r.o., so sídlom: Jánošíkova 12a, Fiľakovo o Dohode o
jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.
Menovaná spoločnosť FILLECK, s.r.o. Fiľakovo dokončila 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.
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 danom prípade sa jedná o 1706 bm s jednorázovou odplatou 3.412,00
EUR. /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 EUR za bm resp. m2, minimálne však vo výške 300,00 EUR jednorazovo/.
Komisia pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch súhlasí bez pripomienok so:
1. Žiadosťou Obce Bulhary o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na vybudovanie vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty.
2. Žiadosťou Mgr. Sebastiána Gáspára, bytom: Čakanovce 274 s prechodným pobytom vo
Fiľakove na ul. Baštovej č. 1 o odkúpenie mestských nehnuteľností t. j. parc. CKN č. 2885
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 a parc. CKN č. 2884 záhrada o výmere 219 m2.
3. Žiadosťou spoločnosti FILLECK, s.r.o., so sídlom: Jánošíkova 12a, Fiľakovo o Dohode o
jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.
K bodu č. 5)
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
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Zoltán Anderko
predseda komisie

Prezenčná listina
zo zasadnutia komisie pre podnikateľskú, regionálnu politiku a cestovný ruch pri MZ vo Fiľakove
konanej dňa 20. septembra 2021
Predseda komisie:
Zoltán Anderko

.....................................................

Členovia:
Radoslav Balog
Ladislav Dani

.....................................................
.....................................................

Zoltán Suppen

.....................................................

Július Repa

.....................................................

Mgr. Csaba Baucsek

.....................................................

