Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
konaného v mesiaci apríl 2021
z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 cez e-mailovú komunikáciu pomocou
internetu

Program:
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho
ekonomiky a majetku mesta:

Oddelenia

1. Ing. Mák Štefan a manž. Mgr. Denisa Máková, Bulhary 63 žiadajú o odkúpenie
mestského pozemku o výmere cca. 32 m2, pretože chcú oplotiť vlastnú domovú
nehnuteľnosť súp. č. 1648 na ulici I. Madácha (LV č. 2967) a súčasná hranica im značne
komplikuje
osadenie
bránovej
konštrukcie
pre
príjazd
do
garáže.
Podrobné informácie sú uvedené v prílohe č.1 tejto zápisnice.
2. Peter Halaj, Kriván 438 – záujem o odkúpenie bývalého CVČ vo Fiľakovo –
Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zápisnice.

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Ladislav Szakó – predseda komisie
Mgr. Csaba Balázs – člen komisie
Ing. arch. Attila Berta – člen komisie
Ing. Vincent Erdős – člen komisie
Ján Olšiak – člen komisie
Ing. Mikuláš Kováč – člen komisie
Ing. Judit Popovics – tajomníčka komisie

Bod č. 1.
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho Oddelenia ekonomiky
a majetku mesta:
Ing. Mák Štefan a manž. Mgr. Denisa Máková, Bulhary 63 žiadajú o odkúpenie mestského
pozemku o výmere cca. 32 m2, pretože chcú oplotiť vlastnú domovú nehnuteľnosť súp. č. 1648
na ulici I. Madácha (LV č. 2967) a súčasná hranica im značne komplikuje osadenie bránovej
konštrukcie pre príjazd do garáže.
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Príloha č.1

Pripomienky jednotlivých členov komisie k bodu č.1:
Ladislav Szakó: nemá námietky, súhlasí s predajom pozemku
Ing. Mikuláš Kováč: žiadosti doporučuje vyhovieť
Mgr. Csaba Balázs: odporúča vyhovieť, ak nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov (hl. cesta,
prístup k susedným pozemkom a pod.)“
Ján Olšiak: nemá pripomienky
Ing.arch. Attila Berta: súhlasí s predajom pozemku

Záver k bodu č.1:
Komisa pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí s predajom pozemku, ak nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných predpisov (napr. hlavná cesta, prístup k susedným pozemkom a pod.).
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Bod č. 2.
Prejednanie aktuálnej žiadosti doručenej od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho
ekonomiky a majetku mesta:
Peter Halaj, Kriván 438 – záujem o odkúpenie bývalého CVČ vo Fiľakovo.

Oddelenia

Príloha č.2:
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Pripomienky jednotlivých členov komisie k bodu č.2:
Ladislav Szakó: nemá námietky, súhlasí s predajom pozemku.
Ing. Mikuláš Kováč: o odkúpenie bývalého CVČ vo Fiľakove doporučuje vyhovieť. Dáva však na
zváženie požiadavku potencionálneho kupca o odstránenie vyrastených stromov vrátane koreňov.
Vzhľadom na to, že pozemok je dlhodobo neudržiavaný, môže sa jednať pracnú a nákladnú záležitosť.
Pripadne túto požiadavku je možné zohľadniť v cene nehnuteľnosti.
Mgr. Csaba Balázs: odporúča, ak už boli vyčerpané možnosti cez a) a b) tak aj c) odpredaj cez schválenie
Mestského zastupiteľstva.
Pri výrube drevín postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.
- výrub riešiť v mimovegetačné obdobie od 1.10 do 31.3. - v prípade nutnosti (určí oddelenie Výstavby,
ŽP) v páse do 5 m od stavby je možné aj počas obdobia 31.3.2021 - 30.9.2021, pričom nemôžu byť
dotknuté biotopy chránených druhov (§35 zákona č. 543/2002 Z.z.).
- pri výrube žiadať náhradnú výsadbu vo vhodnom druhovom zložení (na základe hodnotenia
spoločenskej hodnoty drevín) na pozemky mestské,
určí MsÚ vo svojom rozhodnutí k výrubu drevín.
Ján Olšiak: nemá pripomienky
Ing.arch. Attila Berta: súhlasí s predajom pozemku.

Záver k bodu č.2:
Komisa pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí s predajom pozemku.
Odporúča však zvážiť požiadavku potencionálneho kupca o odstránenie vyrastených
stromov vrátane koreňov. Vzhľadom na to, že pozemok je dlhodobo neudržiavaný, môže sa
jednať pracnú a nákladnú záležitosť. Pripadne túto požiadavku je možné zohľadniť v
cene nehnuteľnosti.
Ďalej odporúča pri výrube drevín postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.
- výrub riešiť v mimovegetačné obdobie od 1.10 do 31.3. - v prípade nutnosti (určí
oddelenie Výstavby, ŽP) v páse do 5 m od stavby je možné aj počas obdobia 31.3.2021 30.9.2021, pričom nemôžu byť dotknuté biotopy chránených druhov (§35 zákona č.
543/2002 Z.z.).
- pri výrube žiadať náhradnú výsadbu vo vhodnom druhovom zložení (na základe
hodnotenia spoločenskej hodnoty drevín) na pozemky mestské, určí MsÚ vo svojom
rozhodnutí k výrubu drevín.

Vo Fiľakove, dňa 07.04.2021
Ladislav Szakó, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie
Rozdeľovník:
..........................................
Členovia komisie (Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Ján Olšiak,
Erdős, Ing. Mikuláš
Ing.Ing.Vincent
Judit Popovics
Kovács)
(judit.popovics@filakovo.sk)
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 oddelenie
MsÚ, Oddelenie vnútornej správy – JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenie
MsÚ, Referát stratégia a rozvoja mesta – Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu

4

