Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
konaného dňa 12.08.2021 o 16:05 na Mestskom úrade vo Fiľakove
P R O G R A M:
Bod č. 1.
Prejednanie aktuálnych žiadostí, ktoré predkladala Margita Suppenová - samostatná odborná
referentka, Oddelenia výstavby, ŽP a SR:
1.1. EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo – žiada o vydanie povolenia na užívanie verejného
priestranstva na ulici Podhradská č. 9 (pred prevádzkou „Dráčia jaskyňa“ – oproti reštaurácie
BEBEK) za účelom „letnej terasy“ – vyložením 2 stolov so 4 stoličkami resp. aspoň 1 stola s 2
stoličkami. Stoly by boli umiestnené na chodníku podľa náčrtu – viď. prílohu č.1;
1.2. EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo – žiada o vydanie povolenia na užívanie verejného
priestranstva na ulici Baštovej, na pozemku č. 2765/1 (novovytvorené parkovisko pod
Fiľakovským hradom) za účelom parkovania bufetového prívesu účelom predaja rýchleho
občerstvenia na ploche 17 m2, v termíne do 30.09.2021 – situačná mapa možného umiestnenia ako
aj sortiment tovarov je uvedené v prílohe č. 2.

Bod č. 2.
Pripomienkovanie, prejednanie žiadosti, ktorú predkladala Ing.arch. Erika Anderková, vedúcej
referátu SaR, oddelenia výstavby, ŽP a SR:
2.1. Timberland, s.r.o., Belina 12, Belina – žiada o vydanie súhlasu na zmenu časti
Územného plánu mesta Fiľakovo. Jedná sa o pozemky parc. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298
a 1302 (pozemky na ul. Biskupická), kde chce vybudovať autoumyváreň – viď. prílohu
č.3.
Bod č. 3.
Prejednanie aktuálnych žiadostí, ktoré predkladal Ing. Zoltán Varga, vedúci Oddelenia
ekonomiky a majetku mesta:
3.1. Mgr. Gáspár Sebastian, s prechod. bytom: Baštová 1, Fiľakovo – žiada o odkúpenie pozemkov na
ul. Baštová s parc. č. KN-C 2885 (LV2272, 242 m2) a parc.č. KN-C 2884 (LV 2272, 219 m2) – viď.
prílohu č. 4;
3.2. Obec Bulhary – žiada o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na vybudovanie
vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty - viď. prílohu č. 5.

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
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Bod č. 1.
Prejednanie aktuálnych žiadostí, ktoré predkladala Margita Suppenová - samostatná odborná
referentka, Oddelenia výstavby, ŽP a SR:
1.1. EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo – žiada o vydanie povolenia na užívanie
verejného priestranstva na ulici Podhradská č. 9 (pred prevádzkou „Dráčia jaskyňa“ –
oproti reštaurácie BEBEK) za účelom „letnej terasy“ – vyložením 2 stolov so 4 stoličkami
resp. aspoň 1 stola s 2 stoličkami. Stoly by boli umiestnené na chodníku podľa náčrtu – viď.
prílohu č.1;
Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí s umiestnením stolov a stoličiek na chodníku.
1.2 EKITEP s.r.o., Hviezdoslavova 29, Fiľakovo – žiada o vydanie povolenia na užívanie
verejného priestranstva na ulici Baštovej, na pozemku č. 2765/1 (novovytvorené
parkovisko pod Fiľakovským hradom) za účelom parkovania bufetového prívesu účelom
predaja rýchleho občerstvenia na ploche 17 m2, v termíne do 30.09.2021 – situačná mapa
možného umiestnenia ako aj sortiment tovarov je uvedené v prílohe č. 2.
Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP nesúhlasí.
Bod č. 2.
Pripomienkovanie, prejednanie žiadosti, ktorú predkladala Ing.arch. Erika Anderková, vedúcej
referátu SaR, oddelenia výstavby, ŽP a SR:
2.2. Timberland, s.r.o., Belina 12, Belina – žiada o vydanie súhlasu na zmenu časti Územného
plánu mesta Fiľakovo. Jedná sa o pozemky parc. č. KN-C 1297/1, 1297/2, 1298 a 1302
(pozemky na ul. Biskupická), kde chce vybudovať autoumyváreň – viď. prílohu č.3.
Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP neodporúča.
Bod č. 3.
Prejednanie aktuálnych žiadostí, ktoré predkladal Ing. Zoltán Varga, vedúci Oddelenia
ekonomiky a majetku mesta:
3.1. Mgr. Gáspár Sebastian, s prechod. bytom: Baštová 1, Fiľakovo – žiada o odkúpenie
pozemkov na ul. Baštová s parc. č. KN-C 2885 (LV2272, 242 m2) a parc.č. KN-C 2884
(LV 2272, 219 m2) – viď. prílohu č. 4;
Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP nemá námietky v prípade, že mesto nemá plány na
využívanie predmetného pozemku.
3.2. Obec Bulhary – žiada o odkúpenie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
vybudovanie vodohospodárskeho objektu: vodomernej a armatúrnej šachty - viď. prílohu č.
5.
Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí.

Vo Fiľakove, dňa 12. augusta 2021
Ladislav Szakó, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie
..........................................
Ing. Judit Popovics
(judit.popovics@filakovo.sk)
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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, 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
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