
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 15. decembra 2016 

o majetkovoprávnych záležitostiach 
evidovaných na odd. EaMM od posledného zasadnutia MZ 

 
 
 
1. Materská škola – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo / Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku  
 
     Inventarizačná komisia pri MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo navrhuje vyradiť neupotrebiteľný 
majetok v celkovej hodnote 4.959,14 EUR ( v tom ODDM – účet 022 v sume 653,58 EUR, DDHM –
účet 028 v sume 2.192,44 EUR, ODDM – účet 029 v sume 1.288,82 EUR a DHM-OE v sume 824,30 
EUR) nakoľko predmety určené na vyradenie sú opotrebované, nepoužiteľné a neopraviteľné. 
     Podrobný zoznam majetku tvorí prílohu č. 1 k tejto správe.  
 
 
2. ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo / Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku  
 
     Inventarizačná komisia pri ŠJ pri MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo navrhuje vyradiť neupotrebiteľný 
majetok z účtu 028 – DDHM v celkovej hodnote 358,50 EUR, nakoľko predmety určené na vyradenie 
sú opotrebované, nepoužiteľné a neopraviteľné. 
     Podrobný zoznam majetku tvorí prílohu č. 2 k tejto správe.  
 
Komisia určená na posúdenie opodstatnosti návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku vykonala 
miestne šetrenie a súhlasí s vyradením uvedeného majetku.   
Členovia mestskej rady ako aj členovia ostatných komisií taktiež súhlasia s vyradením 
neupotrebiteľného majetku z MŠ – Óvoda a ŠL pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo. 
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    
Vyradenie neupotrebiteľného majetku MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo v celkovej hodnote 4.959,14 
EUR ( v tom ODDM – účet 022 v sume 653,58 EUR, DDHM –účet 028 v sume 2.192,44 EUR, ODDM 
– účet 029 v sume 1.288,82 EUR a DHM-OE v sume 824,30 EUR) a ŠJ při MŠ – Óvoda, Štúrova 1, 
Fiľakovo v hodnote 358,50 EUR. 
Členovia likvidačnej komisie pri MŠ-Óvoda a ŠJ pri MŠ-Óvoda sú povinní doručiť na OEaMM 
zápisnicu o likvidácii do 31.12.2016.   
 
 
3. Kúpa pozemkov od BBSK na ul. Mlynskej vo Fiľakove – príloha č. 3 
 
     Mesto mieni realizovať verejnoprospešnú stavbu na ul. Mlynskej s názvom Chodník pre peších vedľa 
cesty II/571 smer Fiľakovo – Jesenské o celkovej ploche 730 m2, avšak predmetný pozemok (parc. EKN 
č. 2342) je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci majetkovoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti treba pozemok pod stavbou chodníka odkúpiť od BBSK, nakoľko mesto 
by nemolo investovať svoje finančné prostriedky do cudzieho majetku. 
    Podľa novovyhotoveného geometrického plánu sa jedná o 4 pozemky a to : parc. CKN č. 3788/5 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, parc. CKN č. 3788/6 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 511 m2, parc. CKN č. 3788/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 a parc. CKN č. 
3788/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2.  
     Na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol vypracovaný znalecký posudok, podľa ktorého 
jednotková hodnota pozemku vo vlastníctve BBSK na ul. Mlynskej (parc. EKN č. 2342) činí                     
5,38 EUR/m2, teda celková kúpna cena za 730 m2 pozemku predstavuje 3.927,40 EUR. 
     Kúpa pozemkov od BBSK sa uskutočňuje vo verejnom záujme, pretože chodník pre peších vedľa 
cesty II/571 smer Fiľakovo-Jesesenké na ul. Mlynskej bude slúžiť obyvateľom mesta a širokej 
verejnosti. Vybudovaním chodníka bude zabezpečený bezpečný pohyb občanov pri vysoko 
frekventovanej komunikácií.  
 
 



Vyjadrenia komisií : 

Komisia výstavby, ÚP a ŽP : odporúča odkúpenie pozemku pod stavbou chodníka za cenu určenú 
v znaleckom posudku.  
Komisia mestského majetku a finančná komisia : doporučuje MsZ pozemok pod stavbou 
plánovanej výstavby chodníka kúpiť od BBSK. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : súhlasí s kúpou nehnuteľnosti od 
BBSK.  
 
Členovia mestskej rady súhlasia s kúpou pozemku od BBSK. 
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    
kúpu novovytvorených pozemkov v rozsahu GP č. 171/2016 a to parc. CKN č. 3788/5 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 44 m2, parc. CKN č. 3788/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 511 m2, parc. 
CKN č. 3788/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2 a parc. CKN č. 3788/8 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 121 m2 v podiele 1/1 (LV č. 4153 k.ú. Fiľakovo) za kúpnu cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 5,38 EUR/m2, teda spolu 3927,40 EUR od Banskobystrického samosprávneho kraja, 
Nám. SNP 23, Banská Bystrica, IČO 37828100 za účelom vybudovania chodníka pre peších na ulici 
Mlynskej vedľa cesty II/571 smer Fiľakovo-Jesenské. 
  
 
4. Kúpa rodinného domu Gubányiovcov na ul. Čsl. armády vo Fiľakove – príloha č. 4 
 
     V zmysle záverov zasadnutia mestského zastupitelstva ešte zo začiatku roka 2016 bola poslancami 
uložená mestu úloha na vyriešenie nelichotivej situácie okolo rodinného domu Gubányiovcov. Táto 
nehnuteľnosť má celkom 5 spoluvlastníkov, ktorí nemajú možnosť sa starať o daný rodinný dom 
z dôvodu pokročilého veku, zdravotného stavu a vzdialenosti trvalého bydliska od Fiľakova. Jediným 
možným riešením je odkúpenie tejto nehnuteľnosti a preto boli mestom oslovení všetci spoluvlastníci 
na odpredaj domu s priľahlým pozemkom za znaleckú cenu v sume 22.000,00 EUR. Doposiaľ 4 
spoluvlastníci súhlasili s prevodom, čaká sa ešte na odpoveď od DSS Veľký Blh, kde je umiestnená 
ďalšia spoluvlastníčka.  
 
Vyjadrenia komisií : 

Komisia výstavby, ÚP a ŽP : odporúča vyzvať vlastníkov na opravu objektu, keď je to nebezpečné. 
Cenu nehnuteľnosti je potřebné prehodnotiť. Kúpnu cenu 22.000 € považuje komisia za vysokú, 
nakoľko po odkúpení mesto musí investovať do opravy resp. do asanácie rodinného domu nemalé 
peniaze. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : doporučuje vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti na 
odstránenie stavby cez stavebný úrad, nakoľko tam chodia aj malé deti a môže dôjsť k úrazu. Prípadne 
dať posúdť statikom. Odkúpenie stavby len v prípade ceny max. do 10.000,00 EUR, nakoľko budú 
vysoké náklady na odstránenie stavby a likvidáciu sutiny. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : navrhuje znížiť kúpnu cenu o náklady 
prípadnej sanácie domu, ak to statický stav nehnuteľnosti vyžaduje.  
 
Členovia mestskej rady súhlasia s kúpou nehnuteľností od všetkých spoluvlastníkov za znaleckú cenu. 
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    
kúpu rodinného domu súp.č. 552 na parc. CKN č. 817 a pozemkov parc. CKN č. 817 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 145 m2, parc. CKN č. 818 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a parc. 
CKN č. 819 záhrady o výmere 465 m2 od všetkých spoluvlastníkov zapísaných na LV č. 362 k.ú. 
Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 22.000,00 EUR.  
 
 
 
 
 



5. Ponuka na odpredanie nehnuteľnosti – Igor Rišian, Slavkovská 882/12, Košice - sever 
 
     Igor Rišian nadobudol po nebehom Juhászovi Tiborovi nehnuteľnosť a to rodinný dom súp. č. 608    
s pozemkom parc. CKN č. 2778 zastavané plochy a nádvorie o výmere 352 m2 na ul. Podhradskej vo 
Fiľakove, ktorú ponúkol mestu listom zo dňa 05.12.2016 na predaj za cenu 12.000,00 EUR. Rodinný 
dom je kúpou ihneď  k dispozícii novému vlastníkovi.   
 
Vyjadrenia komisií : 

Komisia výstavby, ÚP a ŽP : súhlasí s kúpou rodinného domu za 12.000,00 EUR. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : doporučuje odkúpenie nehnuteľnosti do majetku 
mesta. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : má námietky voči cene, členovia 
komisie navrhujú stanoviť kúpnu cenu maximálne vo výške ako naposledy v prípade kúpy pozemku od 
Lukáčovej (22,00 EUR/m2).  
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    
kúpu rodinného domu súp.č. 608 na parc. CKN č. 2778 a pozemku parc. CKN č. 2778 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 352 m2  v podiele 1/1 zapísaných na LV č. 23 k.ú. Fiľakovo od vlastníka Igor 
Rišian, Slavkovská 882/12, 040 01 Košice-Sever  za kúpnu cenu  vo výške 12.000,00 EUR.  
 
 
6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemkov  
 
     SPU v Nitre je žiadateľom nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického 
výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných 
kapacít SR (ďalej len „NFP“) v rámci operačného programu Výskum a inovácie prioritná os 1. Podpora 
výskumu, vývoja a inovácii na financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy 
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Pre prípad schválenia žiadosti o NFP,  SPU ako budúci nájomca prejavil 
vážny záujem o nájom mestskej pôdy parc. CKN č. 5449/3 ostatné  plochy o výmere 5490 m2, na ktorej 
sa budú pestovať tri dreviny – vŕba, topoľ, paulownia a jedna tráva miscanthus. Doba prenájmu t.j. doba 
projektu je 6 rokov a ďalšie využívanie porastov 5 rokov, teda spolu 11 rokov. 
 
Vyjadrenia komisií : 

Komisia výstavby, ÚP a ŽP : súhlasí s uzatvorením budúcej zmluvy so SPU v Nitre, avšak má námietky 
voči drevine paulownia. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : doporučuje, aby k tejto záležitosti zaujalo 
rozhodujúce stanovisko predovšetkým komisia výstavby, ÚP a ŽP ako aj oddelenie výstavby a ŽP. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : má námietky voči jednotlivým druhom 
drevín (najmä topoľ).  
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme mestského pozemku parc. CKN č. 5449/3 ostatné plochy 
o výmere 5490 m2 (LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo) v podiele 1/1 pre nájomcu Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, IČO 00397482 na dobu 11 rokov za ročné nájomné vo výške ........ EUR za účelom 
pestovania rýchlorastúcich drevín..    
 
 
Vo Fiľakove, dňa 09.12.2016 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
























