
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej ,regionálnej politiky a cestovného ruchu 
konanej dňa  26.03.2015  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Prítomní: podľa  priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:   

1. Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 – aktuálne  , úspešné 
projekty Mesta Fiľakovo 

2. Majetkovoprávne záležitosti  
3. Aktuálne problémy mesta 

       
 
K bodu  č.1)    
Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014- 2015 – aktuálne , úspešné projekty mesta 
nám prekladala  vedúca referátu ,oddelenie výstavby životného prostredia a stratégia rozvoja 
Ing. Arch. Erika Anderková :     
1./ Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove – Úspešný projekt / dotácia 77 528,47 

EUR / 

2./ Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Farská lúka Fiľakovo – Úspešný 
projekt /dotácia 10 000 EUR /    

3./ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu – Futbalového 
ihrisko pre výchovno – vzdelávací proces – Neúspešný projekt .                                             

4./ Zlepšenie kvality predprimárneho  vzdelávania – výmena výplní otvorov – MŠ ul 
Daxnerova 1693/15 – Neúspešný projekt.  

5./ Výstavba nájomných bytov  pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo –  Úspešný 
projekt  /dotácia 601 920 EUR /.                            

6./ Fiľakovský hrad , č.ÚZPF 440/1-22 – systematický prístup k ochrane NKP – Úspešný 
projekt /dotácia 5 000 EUR /                    

7./ Zateplenie fasády a výmena výplní otvorov materskej školy na ulici Daxnerovej  vo 
Fiľakove – Neúspešný projekt .                   .  

8./ Výmena okien na viacúčeľovom  objekte – Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
,Námestie slobody č. 767/30 – Neúspešný projekt .                                                                                     

9./ Efektivita , progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou – v škole 21. Storočia : ZŠ 
s VJM – ul. Mládežnícka č. 7,Fiľakovo – Úspešný projekt /dotácia 504 484,14 EUR / 

10./ NKP Hrad Fiľakovo – obnova a strešnej krytiny delovej veže  /Bebekova bašta/ – 
Prebieha hodnotenia žiadosti . 

11./ Rozšírenie kapacity Materskej školy – Óvoda , Štúrova 1,Fiľakovo – Prebieha hodnotenia 
žiadosti .  

12./ Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo – I. etapa. –  Prebieha hodnotenie 
žiadosti 

K bodu č.2.)   



a) Komisia berie na vedomie žiadosť o výmaz ťarchy –  o výmaz predkupného práva z LV č. 
1837 k.ú. Fiľakovo od uvedených klientov Zadrobilek František a manželka Marta, Pavla 
Dobšinského 34 , Lučenec                                                                                                       

b) Komisia berie na vedomie zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov mesta Fiľakovo 

c) Komisia berie na vedomie ponuku na priamy prenájom nebytových priestorov / NP/ vo 
Fiľakove  na Námestí Slobody v budove bývalej mestskej knižnice o celkovej ploche283,1 
m2 v celku . 

d) Komisia súhlasila so žiadosťou  ktorú podala Anita Fandáková, o povolenie k používaniu 
verejného priestranstva  pred predajňou  na parcele č. KN- C 1188/1 za účelom vytvorenie 
letnej terasy pre hostí. 

 
K bodu č. 3 .)  
Na zasadnutí komisie sa zúčastnila aj pani Ing. Arch. Erika Anderková. Oboznámila  nás 
s činnosťou, ktorou sa zaoberá referát stratégie a rozvoja: 
− podieľajú sa na rozšírení a aktualizácii územného plán mesta Fiľakovo 
− koordinujú aktualizáciu, resp. zabezpečujú prípravu programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Fiľakovo, podľa novej metodiky; 
− vypracúvajú nové projekty; 
− sledujú výzvy na predkladanie projektov a operatívne programy v novom programovacom 

období; 
− sledujú priebeh realizácie úspešných projektov; 
− spolupracujú s GEOPARKOM  z.p.o., ktorý je kľúčovým partnerom mesta a nášho regiónu 

pre rozvoj cestovného ruchu . 
 
Z obšírneho oboznámenia je jednoznačné, že pre reakciu na výzvy a k vypracovaniu 
úspešných projektov je nevyhnutné dokončiť niektoré kľúčové dokumenty strategického 
rozvoja mesta, týka sa to najmä ÚP mesta Fiľakovo a PHSR, ale aj projektových 
dokumentácií, resp. ich častí pre súčasné programovacie obdobie. 
 
Komisia požiadala pani Ing. Arch. Anderkovú, aby preposlala pre členov najdôležitejšie  
dokumenty podľa priority,  k získaniu dostatočného prehľadu o problematike a prípadne 
svojimi pripomienkami a myšlienkami mohli prispieť ku kvalitnému vypracovaniu týchto 
dokumentov. 
 
Komisia ďalej došla k názoru, že bolo by vhodné obnoviť činnosť pracovných skupín pre 
tvorbu jednotlivých oblastí PHSR a k tomu zvolať koordinačné stretnutie. 
Do tvorby efektívneho PHSR je nevyhnutné zapojiť širšiu skupinu občanov.  
 
 
 
                                                                                    Predseda komisie 
                                                                                      Zoltán Anderko 
 
 
 
 
Zapísala :  Mária Gyetvaiová  


