Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného ruchu
konanej dňa 08.12.2016
___________________________________________________________________________

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Dôvodová správa – Program rozvoja bývania mesta Fiľakovo na roky 2017 -2023.
2. Dôvodová správa – Zmluva o spolupráci s mestom Szigethalom z Maďarska .
3. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Kompostáreň
mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa.
4. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku MŠ Štúrova a ŠJ pri MŠ Štúrova vo
Fiľakove.
5. Kúpa pozemku od BBSK na ul. Mlynskej vo Fiľakove.
6. Kúpa rodinného domu Gubányiovcov na ul. Čsl. Armády vo Fiľakove
7. Ponuka na odpredanie nehnuteľnosti – Igor Rišian, Slavkovská 882/12.
8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Zmluva o budúcej zmluve o nájme
pozemkov.
9. Spoločné zasadnutie komisií – Rozpočet mesta Fiľakovo na rok 2017.
K bodu č.1/ Komisia berie na vedomie dôvodovú správu o programe rozvoja bývania mesta
Fiľakovo na roky 2017 – 2023.
K bodu č.2/ Komisia berie na vedomie dôvodovú správu o zmluve o spolupráci s mestom
Szigethalom z Maďarska.
K bodu č. 3/ Komisia berie na vedomie rozhodnutie o schválenie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na „Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II.
etapa.
K bodu č.4 / Komisia berie na vedomie návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku MŠ
Štúrova a ŠJ pri MŠ Štúrova vo Fiľakove.
K bodu č. 5/ Komisia súhlasí s kúpou nehnuteľnosti od BBSK.
K bodu č. 6/ Komisia navrhuje znížiť kúpnu cenu o náklady prípadnej sanácie domu, ak to
statický stav nehnuteľnosti vyžaduje.
K bodu č. 7/ Komisia má námietky voči cene, členovia komisie navrhujú stanoviť cenu
maximálne vo výške ako naposledy v prípade kúpy pozemku od p. Lukáčovej/22,22EUR/m2/.
K bodu č. 8/ Má námietky voči jednotlivým druhom drevín / najmä topoľ/.
K bodu č. 9/ Komisia nemala pripomienky k rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2017
a rozvojové programy berie na vedomie.

Predseda komisie
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