Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 5. októbra 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. Privítala prítomných a oboznámil
ich s aktuálnym stavom obnovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove.
Investičná akcia je financovaná z troch zdrojov: 95 tis. € z Envirofondu, 800 tis. € z úveru
mesta a 150 tis. € dotuje Úrad vlády SR.
Toho času prebieha rekonštrukcia strechy objektu. Prevádzka kultúrneho strediska by mala
byť odstavená 1. februára 2018. Do tohto termínu by malo prebehnúť verejné obstarávanie pre
dodávku rekonštrukčných prác.
Predpokladaná doba výmeny všetkých technických vedení je 9 mesiacov. V rámci
rekonštrukcie sa realizuje aj vybudovanie nových prípojok vody, kanalizácie a plynu. Vymenia sa
vnútorné rozvody elektriky, vody a kanalizácie, okrem priestorov pivnice.
Systém vykurovania budovy sa zjednotí a budú vymanené všetky výplne otvorov. Modernizuje sa
osvetlenie objektu osadením nových osvetľovacích telies.
Kladieme dôležitosť na obnovu divadelnej sály. Novou technológiou sa zlepší vykurovanie
miestnosti, na hľadisko sa umiestnia nové kreslá. Namontuje sa nová javisková technika
a audiotechnika.
Pôvodný rozpočet rekonštrukcie činil 2.600 tis. €, preto projektová dokumentácia bude
prepracovaná v zmysle existujúcich finančných zdrojov. Vlastne ¾ investícií bude zabudované
v stenách objektu. Z dôvodu zníženia rozpočtu zariadenie existujúcej kuchyne bude minimalistické
a z investície sa vynechá aj výťah. Rekonštrukcia sa netýka ani fasády objektu. Vnútorné nátery
a maľby po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí mesto vo vlastnej réžií prostredníctvom
Verejnoprospešných služieb Fiľakovo.
Najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť náhradné miestnosti pre kultúrne skupiny v čase
rekonštrukčných prác. Prípadné kultúrne predstavenia v tom období budú konať v koncertnej sále
ZUŠ resp. v hradnom areáli a na Námestí slobody ((amfiteáter).
Komisia berie informácie na vedomie a nemá námietky k uvedeným zmenám.
Na záver primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.

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