Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove
ZÁPISNICA
Zo zasadnutia komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa konalo dňa
27.4.2021
Prítomní:
Alexander Mede - predseda
Bc. Mojzeš Ondrej - člen
Ing. Dávid Mák - člen
Mgr. Štefan Ujpál - člen
Bc. František Sajko – člen
Peter Sáfrány - člen
Kristína Medeová – zapisovateľka
K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo
3. Vyjadrenie k žiadosti o zmenu funkčného využitia ÚPN mesta Fiľakovo
4. Aktualizácia Programu rozvoja mesta
5. Diskusia
6. Záver
Dnešného zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny.
Predseda komisie Alexander Mede privítal prítomných a oboznámil ich s programom dnešného
zasadnutia.
P.Mede na začiatok zasadnutia spomenul dobrú správu, ktorá sa týkala športu a to:
Začiatkom tohto týždňa (19. 4.) sa začali práce na futbalovom štadióne FTC Fiľakovo. Po
novom už bude športový areál bohatší o moderný zavlažovací systém.
Vybudovanie zavlažovacieho systému bolo ďalšou fázou projektu postupnej rekonštrukcie
športového areálu FTC. Zdĺhavú a fyzicky náročnú prácu tak vystrieda moderný digitálny
systém, ktorým sa bude efektívne zavlažovať. Spolupráca samosprávy a FTC bude
pokračovať ďalším projektom. Vo februári prebiehala komplexná rekonštrukcia interiéru
hlavnej budovy na štadióne FTC v rámci ktorej boli obnovené schodiská, vymieňali sa
posledné staré okná a dvere a vymaľovali viac ako tisíc metrov štvorcových omietok.
V 3.bode členovia prerokovalie Žiadosť o zmenu funkčného využitia ÚPN mesta
Fiľakovo od konateľa spoločnosti Občianske združenie KONAVI, ktorým je Štefan Kómár,
vlastník nehnuteľností v lokalite „Szentfali – bývalá tehelňa“, kde v zmysle platného
Územného plánu (ÚPN) mesta Fiľakovo je v súčasnosti funkčné využitie VP – výroba
priemyselná, vlastník však plánuje v uvedenej lokalite vybudovať resocializačné centrum, čo
nie je v súlade s ÚPN mesta. Vyžaduje sa zmena č.15 ÚPN na náklady investora, a to
z funkčného využitia VP na OV – občianska vybavenosť.

V 4. bode prerokovali aktualizáciu Programu rozvoja mesta, Tabuľky na
pripomienkovanie
1. Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta na ropky 2015 – 2023 (plnenie vlani na
89,4%);
2. Zásobník projektových zámerov mesta Fiľakovo do Integrovanej územnej
stratégie Banskobystrického kraja (IÚS BBSK) na nové programové obdobie
2021 – 2027;
3. Zoznam projektových zámerov mesta Fiľakovo do iniciatívy Catching-Up
Regions BBSK pod záštitou Svetovej banky.
Členovia komisie s návrhom na vybudovanie resocializačného strediska nesúhlasia.
Členovia k bode č. 4 nemajú žiadne pripomienky
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha : prezenčná listina
Tajomníčka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Alexander Mede

