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  Z Á P I S N I C A  

 
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie   

konaného dňa 09.09.2021 o 16:05 na Mestskom úrade vo Fiľakove 

 

  
P R O G R A M: 

 

Program:  

1. Pripomienkovanie novely VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných priestranstiev 

a k nej vzťahujúcej sa dôvodovej správy (predkladal: JUDr. Norbert Gecso) – viď. prílohu 

č.1 

 

2. Pripomienkovanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia ekonomiky a majetku mesta: 

FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12a, Fiľakovo: Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené 

obmedzenie užívania nehnuteľností - viď. prílohu č. 2. 

 

3. Pripomienkovanie návrhu  nového Štatútu mesta Fiľakovo (predkladala: PhDr. Andrea 

Mágyelová) – viď. prílohu č.3. 

 

4. Pripomienkovanie aktuálnej žiadosti doručenej od pani Suppenovej – samostatnej odbornej 

referentky Oddelenia výstavby, ŽP a SR:  

EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo žiada o povolenie užívania verejného 

priestranstva za účelom parkovanie bufetového prívesu účelom predaja rýchleho 

občerstvenia.  

 

 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

 

Ladislav Szakó – predseda komisie 

Mgr. Csaba Balázs – člen komisie 

Ing. arch. Attila Berta – člen komisie 

Ing. Vincent Erdős – člen komisie 

Ing. Mikuláš Kováč – člen komisie 

Ján Olšiak – člen komisie 

  

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Judit Popovics – tajomníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 

 2 

Bod č. 1.  

Pripomienkovanie novely VZN mesta Fiľakovo o názvoch ulíc a verejných 

priestranstiev a k nej vzťahujúcej sa dôvodovej správy (predkladal: JUDr. Norbert 

Gecso) – viď. prílohu č.1 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP odporúča na zváženie používať na novovzniknuté 

ulice len priezviská (bez mien). 

 

Bod č. 2.  

Pripomienkovanie aktuálnej žiadosti doručenej z Oddelenia ekonomiky a majetku mesta: 

FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12a, Fiľakovo: Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené 

obmedzenie užívania nehnuteľností - viď. prílohu č. 2. 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP berie na vedomie. 

 

Bod č. 3.  

Pripomienkovanie návrhu nového Štatútu mesta Fiľakovo (predkladala: PhDr. Andrea 

Mágyelová) – viď. prílohu č.3. 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP  berie na vedomie. 

 

Bod č. 4.  

Pripomienkovanie aktuálnej žiadosti doručenej od pani Suppenovej – samostatnej 

odbornej referentky Oddelenia výstavby, ŽP a SR:  

EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo žiada o povolenie užívania verejného 

priestranstva za účelom parkovanie bufetového prívesu účelom predaja rýchleho 

občerstvenia.  

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 
Členovia komisie: Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Ján Olšiak, Ing. Vincent Erdős, Ing. Mikuláš 

Kovács 

 

Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta  

Mgr. Attila Visnyai – zástupca primátora 

PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ 

MsÚ, Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja – Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia  
MsÚ. Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja – Margita Suppenová, sam.odb.ref. 
MsÚ, Referát stratégia a rozvoja mesta – Ing.arch. Erika Anderková, vedúca referátu 
MsÚ, Oddelenia ekonomiky a majetku mesta - Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenie 

MsÚ, Oddelenie vnútornej správy – JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenie 

 

Vo Fiľakove, dňa 09.09.2021 

                     Ladislav Szakó, v.r. 

           predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie 

 

 

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

    Ing. Judit Popovics 
(judit.popovics@filakovo.sk) 
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