Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove, konaného dňa 10. mája 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Majetko-právne záležitosti – predkladá Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia ekonomiky
a majetku mesta
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril Ladislav Szakó predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil komisiu
s programom zasadnutia.
K bodu 2/
a/ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. predložila mestu „Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena“ z dôvodu realizácie stavby „Fiľakovo – Ul. Mlynská – zahustenie
TS“
Jedná sa o uloženia zemného kábla v rámci uvedenej akcie na pozemku parc. č. KN-E č. 1411
zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2 a parc. č. KN-E 2331 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3232 m2. Predpokladaný rozsah vecného bremena predstavuje 70 m2.
Komisia nemá námietky k predloženému návrhu a odporúča uzavretie predmetnej zmluvy.
b/ FILLECK, s. r o., Jánošíkova 1632/12A, Fiľakovo – Dohoda o náhrade za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti
FILLECK s. r. o. navrhuje mestu uzavrieť Dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľností v nadväznosti na vybudovanie optickej internetovej siete a poskytovanie verejných
elektronických komunikačných služieb na území mesta Fiľakovo. FILLECK s. r .o. ako
prevádzkovateľ vybuduje na vlastné náklady zemnú optickú sieť cez mestské pozemky po trase dĺžky
31.394,0 m a ako náhradu za nútené obmedzenie užívania dotknutých mestských pozemkov
poskytne mestskému úradu a mestským organizáciám bezodplatné pripojenie k sieti po dobu 8
rokov. Celková výška náhrady pre FILLECK s. r. o. je určená v tej istej jednotkovej sadzbe za bm
uloženia siete do zeme, ako tá už bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 29.09.2016 v
prípade Slovak Telekom a. s., t. j. 1,71 EUR/bm.
Takže FILLECK s. r. o. za vyčíslenú celkovú náhradu 53.684,00 EUR (31.394,0 m x 1,71 EUR/m)
poskytne mestskému úradu a mestským organizáciám bezodplatne službu ročne v hodnote 6.710,50
EUR po dobu 8 rokov.
Komisia odporúča uzavretie predloženej „Dohody o náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti“ s pripomienkou, aby dreviny rastúce v tesnej blízkosti plánovanej trasy
optickej siete boli upravené šetrným spôsobom.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala: Margita Suppenová, tajomníčka komisie
Vo Fiľakove, dňa 10.05.2017
Ladislav Szakó, v. r.
predseda komisie
1

