
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie 

 pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 
 

 

 

 

Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie  

 pri MZ vo Fiľakove konanej dňa 1. júla 2022 
 

Prítomní:    viď. prezenčná listina 

Predseda komisie:                                             Členovia:                                                   

Ladislav Szakó                                                   Ing. Vincent Erdős 

                                                                            Ing. Mikuláš Kováč 

                                                                            Mgr. Csaba Balázs 

                                                                            Ing. arch. Attila Berta 

                                                                            Ján Olšiak 

Pozvaná: Ing.arch. Erika Anderková – vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Prerokovanie - vyplnenie dotazníkov pre spracovanie strategického rozvojového dokumentu  mesta 

– PHRSR na roky 2022 - 2030 doručených od Ing.arch. Eriky Anderkovej – vedúcej referátu stratégie 

a rozvoja mesta: 

    2.1   Podnikanie, digitalizácia a inovácia 

    2.2   Sociálna oblasť, zamestnanosť, zdravotníctvo 

    2.3   Strategická a dopravná infraštruktúra, životné prostredie 

    2.4   Vzdelávanie, kultúra, šport a cestovný ruch 

3. Záver 

 

K bodu č. 1)     

Zahájenie 

Zasadnutie komisie otvorila p. Szabóová, privítala prítomných a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. Predseda komisie p. Szakó telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí komisie 

pre pracovnú zaneprázdnenosť, s tým, že vyplnené dotazníky doručí Ing. Anderkovej osobne. 
 

K bodu č. 2)   

Prerokovanie - vyplnenie dotazníkov pre spracovanie strategického rozvojového 

dokumentu  mesta – PHRSR na roky 2022 - 2030 doručených od Ing. arch. Eriky Anderkovej 

– vedúcej referátu stratégie a rozvoja mesta. 

Vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Ing. Anderková oboznámila členov komisie s obsahom 

jednotlivých dotazníkov: 

    1.   Podnikanie, digitalizácia a inovácia 

    2.   Sociálna oblasť, zamestnanosť, zdravotníctvo 

    3.   Strategická a dopravná infraštruktúra, životné prostredie 

    4.   Vzdelávanie, kultúra, šport a cestovný ruch 

 

Členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie vyplnili príslušné 

dotazníky a odovzdali ich vedúcej referátu stratégie a rozvoja mesta Ing. arch. Anderkovej. 



 

K bodu č. 3)      

Záver 

Vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Ing. arch. Anderková a p. K. Szabóová poďakovali 

všetkým za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Katarína Szabóová                                                          ............................................... 

              zapisovateľka komisie                                                                Ladislav Szakó  

                                                                                      predseda komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prezenčná listina 
zo zasadnutia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo Fiľakove 

konanej dňa 1. júla 2022 

 

Predseda komisie: 

Ladislav Szakó                        ..................................................... 

 

Členovia: 

Ing. Vincent Erdős                   ..................................................... 

Ing. Mikuláš Kováč                  ..................................................... 

Mgr. Csaba Balázs                    ..................................................... 

Ing. arch. Attila Berta                ..................................................... 

Ján Olšiak                                  ..................................................... 

 

Hosť: 

Ing. arch. Erika Anderková          .................................................... 

 


