
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné 

plánovanie pri MZ vo Fiľakove  

 

Zápisnica  

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ             

vo Fiľakove konanej dňa 21.11.2022 

 

Prítomní: viď. Prezenčná listina 

Predseda komisie: 

Ing. László Kerekes  

 

Členovia komisie: 

Mgr. Csaba Balázs                                   

Ing. arch. Attila Berta 

MarianCirbus 

Ing. VinceErdős       

Mária Gyetvaiová    

 

 

Program:  

 Zahájenie 

 Primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. zahájil zasadnutie komisií a informoval 

prítomných členov jednotlivých komisií o investičnej akcii  „Revitalizácia bývalej priemyselnej 

zóny na Šávoľskej ceste – Brownfield Fiľakovo“ projektu s názvom „Development of 

investment environment/Rozvoj investičného prostredia“, o jej finacovaní, čerpaní 

a splácaní úveru. 

Súvisiace podklady boli zaslané všetkým členom komisie na preštudovanie elektronickou 

poštou dňa 15.11.2022. 

 

 Diskusia  

Členovia komisie dostali priestor na zodpovedanie prípadných otázok. Následne sa hlasovalo 

o schválení realizácie investičnej akcie „Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej 

ceste - Brownfield Fiľakovo“ projektu s názvom „Development of investment 

environment/Rozvoj investičného prostredia“ 

 

 

– Prítomní členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo 

Fiľakove  súhlsia s uzatvorením  dodávateľskej zmluvy na stavebné práce investičnej akcie 

v zmysle záverov verejného obstarávania na zákazku s názvom REVITALIZÁCIA BÝVALEJ 

PRIEMYSELNEJ ZÓNY NA ŠÁVOĽSKEJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO_III. 



– Prítomní členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo 

Fiľakove súhlasia so schválením Návrhu Zmluvy o združení prostriedkov s Banskobystrickým 

samosprávnym krajom. 

– Prítomní členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo 

Fiľakove navrhli  za podpredsedkyňu komisie Máriu Gyetvaiovú. O jej prípadnom zvolení bude 

zriadené online hlasovanie medzi členmi komisie.  

Prítomní členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo 

Fiľakove žiadajú, aby všetky záležitosti týkajúce sa životného prostredia išlo cez komisiu a len 

následne do prerokovania do MR prípadne MZ.  

– Prítomní členovia komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie pri MZ vo 

Fiľakove sa dohodli, že zasadnutia sa budú konať od 16.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

Zapísala: Ing. Vass Anikó                                                   Ing. László Kerekes  

   Zapisovateľka komisie                                                predseda komisie  

 

 

 

 

 


