Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 29. septembra 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Aktuálny stav podaných žiadosti o dotáciu a úspešných projektov mesta Fiľakovo
3. Vyjadrenia k ÚPM ZaD č. 9
4. Rôzne

K bodu 1/
Zasadnutie komisií otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ladislav Szakó.
K bodu 2/
Ing. arch. Erika Anderková postúpila komisií aktuálny stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných
projektov mesta Fiľakovo.
Komisia berie informáciu na vedomie, zároveň odporúča opätovne podať žiadosť pre podobný
projekt ako č. 13. „Podpora zamestnávanie UoZ – pre subjekty nevykonávajúce hosp. činnosť Ochrana pred povodňami“.
Mgr. Balázs: Čistenie koryta malých vodných tokov je dôležité, ale pred veľkými povodňami to
neochráni nižšie položené územie mesta. Dokonalou ochranou by bola vybudovanie suchého poldra
nad štátnou cestou I/71 Lučenec št. hranica SR/MR ako aj realizácia vsakovacích pásov na orných
pôdach.
Ing. Kováč: Vybavoval opravu št. cesty 2677 – Biskupická, úsek pred „Beneškou“ a počas obhliadky
sa zistilo, koryto vodného toku v blízkosti priepustu je značne zarastaný vodnými rastlinami. Na
základe uvedených upozorňuje na prečistenie koryta a priepustu.
Ladislav Szakó: Odkedy boli urobené protipovodňové úpravy pri št. ceste I/71 nie sú také problémy
pri väčších zrážkach s vodou.
Jozef Pál: Bolo by potrebné 2 krát ale aspoň raz do roka prekontrolovať a prečistiť korytá potokov.
Komisia odporúča realizáciu suchého poldra ako aj pravidelnú kontrolu a čistenie koryta
malých vodných tokov na území mesta.
K bodu 3/
ÚPM zmena a doplnok č. 9 je v štádiu prípravy (bývalá Cebriánová kúria). Zastavovací plán
a geologický prieskum k určeniu spôsobu zakladania ešte neboli predložené na referát stratégie a
rozvoja mesta ale postupne obdržia vyjadrenia dotknutých orgánov. Predmetné územie podľa
platného ÚPM je určené pre funkciu parkovej zelene a občianskej vybavenosti, preto Okresný úrad
Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP určil podmienku aby v intraviláne mesta boli vytýčené nové
lokality v celkovej výmere 2 ha s funkciou parkovej zelene do ďalších návrhov ÚPM. Plochu
zlikvidovanej parkovej zelene je potrebné mozaikovite nahradiť výsadbou drevín v iných častiach
intravilánu mesta do 5 rokov.
Mgr. Balázs: Navrhuje, aby jedna z vybraných lokalít pre výsadbu parkovej zelene bola na území
plánovanej obytnej zóny s rodinnými domami na ul. Športová.
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K bodu 4/
Ladislav Szakó: Informoval členov komisie o prevádzke bioelektrárne na Šávoľskej ceste. Firma
Syngas t. č. má povolenie na skúšobnú prevádzku.
Ing. Kováč: Mestom Fiľakovo podpísalo s firmou Syngas memorandum o tom, že v bioelektrárni
budú spaľovať výlučne štiepku.
Mgr. Balázs: Keď náhodou sa zistí, že firma spaľuje nepovolenú hmotu, navrhuje umiestniť
v dotknutej lokalite nezávislé merače za účelom zistenie miery znečisťovania ovzdušia.
Ing. Kováč: Vlastník reštaurácie Victory vo Fiľakove požiadal Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií o zrušenie autobusovej zastávky pred reštauráciou. Nezákonné
parkovanie návštevníkov reštaurácie na predmetnom parkovisku je dlhodobý problém z hľadiska
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ul. Biskupická a pri výjazde aut z ul. Tajovského.
Podmienkou zrušenia autobusovej zastávky je aby s tým súhlasilo mesto Fiľakovo a SAD Lučenec.
Ďalej pri kontrole sa zistilo, že pri vyústení ul. Partizánska na ul. Biskupickú pri štátnej ceste je
umiestnená nelegálne informačná dopravná značka IP 12 „Parkovisko“. Značka presmeruje autá na
miestnu komunikáciu Partizánska, pričom nie je tam zriadené legálne parkovisko.
Ing. arch. Berta: Opätovne upozornil na zlý technický stav miestnej komunikácie ul. Tehelná, ktorá
príchodom jesenných dažďov sa stane neprechodným. Situáciu zhoršujú zablúdené kamióny, ktoré
pomocou GPS navigácie hľadajú firmu Dometic (Dometic používa za firemnú adresu Tehelnú 8, čo
je adresa bývalej tehelne).
Suppenová: Ing. arch Erika Anderková vo veci získania financií na rekonštrukciu uvedenej
komunikácie podaním žiadosti o dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 poskytla
informáciu, že mesto Fiľakovo nie je oprávneným žiadateľom tohto projektu, nakoľko má štatút
mesta.
Ing. arch. Berta: Dôrazne žiada o riešenie toho problému zaradením investičnej akcie - rekonštrukcie
časti ul. Tehelná - do rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2017.

p. Ladislav Szakó, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ladislav Szakó, v. r.
predseda komisie
Zapísala:
Margita Suppenová
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