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  Z Á P I S N I C A  
 

zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie   
konaného v mesiaci február 2022 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 cez e-mailovú komunikáciu pomocou 
internetu 

 
 

  

 

Program: 

Prejednanie aktuálnych žiadostí:  

 

Bod č.1 Pripomienkovanie dokumentu doručeného od Ing. Ivana Vanka, vedúceho oddelenia 

výstavby, ŽP a SR: 

Jednosmernenie ulíc Jilemnického, Švermová a Puškinová po rekonštrukcii všetkých 

komunikácií (viď. koordinačnú situáciu) 

 

Bod č. 2 Pripomienkovanie žiadostí doručených od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho oddelenia  

 ekonomiky a majetku mesta: 

2.1 VELINE s.r.o., Rimavská Sobota - žiadosť o predaj mestských pozmemkov (viď. prílohu 

č.1) 

2.2. Cyklochodník Fiľakovo III-IV- etapa - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov  

(viď. prílohu č.2) 

2.3 Výsledky OVS č. 06-09/2021 (viď. prílohu č.3) 

2.4 Návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku (viď. prílohu č. 4) 

2.5 Komentár k plneniu daňových príjmov a o stave pohľadávok mesta k 31.12.2021  

(viď. príloha č. 5) 

2.6 Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12. 2021 (viď. prílohu č. 6) 

 

Bod č. 3 Pripomienkovanie dokumentu doručeného od JUDr. Norberta Gecsa, vedúceho 

oddelenia vnútornej správy: 

-  "Návrh" VZN mesta Fiľakovo č. 1/2022, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 10/2013  

a Dôvodová správa k novele VZN mesta č. 1/2022 -zo dňa 01.02. 2022 (viď. prílohu č .7) 

 

 

 

Svoje vyjadrenia cez e-mailovú komunikáciu zaslali: 

 

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 
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Záver k jednotlivým bodom:  

Bod č.1 Pripomienkovanie dokumentu doručeného od Ing. Ivana Vanka, vedúceho oddelenia 

výstavby, ŽP a SR: 

Jednosmernenie ulíc Jilemnického, Švermová a Puškinová po rekonštrukcii všetkých 

komunikácií (viď. koordinačnú situáciu) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí s návrhom a má nasled. pripomienky: 

Pripomienky: Takáto zmena v riešení dopravy na miestnych komunikáciach a 

dopravnom značení vyžaduje súhlas OR PZ-ODI Lučenec. Táto koncepcia má byť v 

súlade s ÚPN Mesta Fiľakovo a zároveň aj s plánmi riešenia obchvatu zo severnej 

strany hradu od križovatky II/571 - ul. kpt. Nálepku, ul. Moyzesova a napojenia na 

II/571 cca. v križovatky Továrenská, stanica SAD (táto koncepcia dopravnej situácie 

bola riešená projektovou dokumentáciou v minulosti cca. pred 10-15 r., ved. odd. pán 

Ing. J. Kovács). V prípade potreby tieto stratégie odporúča zosúladiť. Vetvy: Trasa D a 

Trasa E odporúča riešiť tak, aby sa v budúcnosti plynulo a racionálne mohli byť aj tieto 

trasy začlenené do dopravnej siete a napojené na časti mesta Farská lúka. V prípade 

potreby je vhodné už teraz koncepčne riešiť aj kúpu potrebných nehnuteľnosti z dôvodu 

vhodného riešenia budúcej dopravnej siete, infrakštruktúry a inej verejnoprospešnej 

stavebnej činnosti.  

 

Bod č. 2 Pripomienkovanie žiadostí doručených od Ing. Zoltána Vargu, vedúceho oddelenia  

 ekonomiky a majetku mesta: 

2.1 EVELINE s.r.o., Rimavská Sobota - žiadosť o predaj mestských pozmemkov (viď. prílohu č.1) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí s odpredajom pozemku a má nasledovné 

pripomienky: 

Pripomienky: Vybudovanie parkoviska podlieha prísnym pravidlám (projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, zriadenie vjazdu na parkovisko, súhlas ORPZ-ODI 

Lučenec, vydanie príslušných  rozhodnutí a povolení od OÚ Lučenec - Odbor cestnej 

dopravy a PK). Výjazd z tohto "parkoviska" na cestu nemôže sťažiť dopravnú situáciu v 

tejto zákrute. Parkovisko - má prísne limity stavby (napr. odlučovač ropných látok a 

atď.). Ak na lokalite sa nachádza pivnica do hradu - odporúčam to posúdiť aj z hľadiska 

archeologického. 

 

2.2  Cyklochodník Fiľakovo III-IV- etapa - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov  

(viď. prílohu č.2) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP súhlasí bez pripomienok. 

 

2.3.Výsledky OVS č. 06-09/2021 (viď. prílohu č.3) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP výsledok OVS č. 06-09/2021 berie na vedomie. 

 

2.4 Návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku (viď. prílohu č. 4) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku berie na 

vedomie. 

 

2.5 Komentár k plneniu daňových príjmov a o stave pohľadávok mesta k 31.12.2021  

(viď. príloha č. 5) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP správu  berie na vedomie. 
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2.5 Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12. 2021 (viď. prílohu č. 6) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP výsledky inventarizácie berie na vedomie. 

 

 

 

Bod č. 3 Pripomienkovanie dokumentu doručeného od JUDr. Norberta Gecsa, vedúceho 

oddelenia vnútornej správy: 

-  "Návrh" VZN mesta Fiľakovo č. 1/2022, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 10/2013  

a Dôvodová správa k novele VZN mesta č. 1/2022 -zo dňa 01.02. 2022 (viď. prílohu č .7) 

Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP návrh VZN berie na vedomie. 

 

 

 

Vyjadrenia a pripomienky jednotlivých členov Komisie výstavby, ÚP a ŽP a závery 

k jednotlivým bodom sú uvedené v prílohe (v tabuľkovej forme), ktorá tvorí neoddeliteľnú 

časť tejto zápisnice.  

 

Jednotlivé žiadosti tvoria prílohu zápisnice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Členovia komisie (Mgr. Csaba Balázs, Ing.arch. Attila Berta, Ján Olšiak, Ing.Vincent Erdős, Ing. 

Mikuláš Kováč) 

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 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 08.02.2022 

                     Ladislav Szakó, v.r. 

           predseda komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Judit Popovics, tajomníčka komisie 

 

 

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

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