
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 11. mája 2017 

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

 
 
1.Alžbeta Kováčová, Belina 200 - Žiadosť o odpustenie pohľadávky   
  
     Žiadosť menovanej o odpustenie pohľadávky voči mestu evidovanej k 31.12.2016 v celkovej výške 
1.300,00 EUR za prenájom mestských nebytových priestorov za účelom prevádzkovania fitness a 
zdravotného centra (v tom nájomné 300,00 EUR/mes. a záloha za plyn 350,00 EUR/mes.) bola odročená 
dňa 23.02.2017 na 24. zasadnutí MZ s tým, že žiadateľka má hodnoverne deklarovať náklady, ktoré 
vynaložila na vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu stavby.  
Faktúra za uvedenú prácu bola vystavená na 650,00 EUR od súkromného podnikateľa Štefana Baráta 
z Rim. Soboty (viď. prílohu č. 1). 
 
Podľa  vyjadrenia vedúceho odd. výstavby, ÚP a ŽP cena 650,00 EUR za vypracovanie dvoch 
predložených pôdorysov budovy nie je adekvátna cene. Podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností , bod 5.3 Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie 
dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 reálna cena za vypracovanie PD skutkového stavu 
objektu je nasledovná: 
Pôdorysná plocha budovy ( pôdorysnou plochou sa rozumie plocha všetkých podlaží objektu) je max. 
(23,95x13,85m) = 2x 332 m2 = 664m2  
Pásmo I – objekty s jednoduchým pôdorysom, podlahy v podlaží v jednej úrovni 
Interpoláciou Cena MIN. 466,00 EUR 
Interpoláciou Cena MAX. 599,00 EUR 
Navrhujem min. cenu, nakoľko sa jedná o jednoduchú dispozíciu, takže 466,00 EUR. 
Pôdorysy sú spracované ručne a nie v digitálnej forme, čo obmedzí použitie podkladov v budúcnosti. 
Pripomeniem, že Sadzobníkom určená cena platí len v prípade, ak dokumentácia obsahuje všetky 
pôdorysy, pohľady, potrebné priečne a pozdĺžne rezy a situačný náčrt objektu charakterizujúci jeho 
polohu v meste.  
Predložená dokumentácia obsahuje len pôdorysy, pričom ani tie neobsahujú všetky potrebné informácie 
(legenda miestností, číslovanie, druhy materiálov a pod.) 
 
Členovia komisie výstavby, ÚP a ŽP trvajú na pôvodnom vyjadrení, ktoré prijali v tejto záležitosti ešte 
07.02. 2017 : „Komisia neodporúča odpustenie pohľadávky, nakoľko výdavky na zabezpečenie 
projektovej dokumentácie a revízie elektrického zariadenia sú potrebné k stavebnému konaním 
o zmenu účelu užívania časti stavby a nie sú odpočítateľné z nájomného (nie je to investícia na 
obnovu priestorov a nezveľaďuje majetok mesta).“ 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : opätovne neodporúča odpustiť pohľadávku Alžbety 
Kováčovej, nakoľko projektová dokumentácia pozostáva len z dvoch pôdorysov spracované ručne bez 
potrebných informácií, ktorú nebude možné použiť v budúcnosti. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vedomie celú záležitosť.  
 
Členovia mestskej rady navrhujú odpustenie pohľadávky vo výške 200,00 EUR. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
odpustenie z celkovej pohľadávky vo výške 1.300,00 EUR Alžbety Kováčovej voči mestu evidovanej 
k 31.12.2016 finančnú čiastku v sume 200,00 EUR. 
 
 
2. ZŠ a ŠJ pri ZŠ, Školská 1 Fiľakovo - Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku  
 
     Inventarizačná komisia pri ZŠ a ŠJ pri ZŠ navrhuje vyradiť neupotrebiteľný majetok evidovaný v ZŠ 
v celkovej hodnote 9.659,13 EUR a v ŠJ při ZŠ v celkovej hodnote 1.619,51 EUR nakoľko predmety 
určené na vyradenie sú opotrebované, nepoužiteľné a neopraviteľné. 
     Podrobný zoznam majetku tvorí prílohu č. 2 k tejto správe.  
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Členovia komisie výstavby, ÚP a ŽP berú na vedomie správu o vyradení neupotrebiteľného majetku 
v ZŠ ul. Školská bez pripomienok. 
 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : odporúča Likvidačnej komisii o preverenie 
skutkového stavu navrhovaného neupotrebiteľného materiálu v ZŠ. Určiť aj možnosť použiť vyradený 
materiál na ďalšie použitie v inom zariadení, resp. na súčiastky. Ak nie je možné opravy, je potrebné 
doložiť potvrdenie príslušného odborníka. 
 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vedomie návrh na vyradenie.  
 
Členovia mestskej rady odporúčajú venovať osobitnú pozornosť na likvidáciu 6 ks vzduchoviek. 
 
Komisia určená na posúdenie opodstatnosti návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku vykonala 
miestne šetrenie a súhlasí s vyradením uvedeného majetku.   
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
vyradenie neupotrebiteľného majetku evidovaného v ZŠ ul. Školská Fiľakovo v celkovej hodnote 
9.659,13 EUR a v ŠJ při ZŠ v celkovej hodnote 1.619,51 EUR. Likvidačná komisia je povinná predložiť 
mestu zápisnicu o vyradení dotknutého majetku do 31.05.2017. 
 
 
3. NEZÁBUDKA, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo - Návrh na vyradenie neupotrebiteľného 
majetku  
 
     Riaditeľka n.o. predkladala návrh  na vyradenie majetku mesta, ktorý bol súčasťou vybavenia 
kuchyne a ktorý sa každodenným používaním opotrebil a pokazil do takej miery, že nie je možné ho 
opraviť. V súčasnosti je nahradený novým majetkom, ktorý zakúpila organizácia. Ide o majetek 
v celkovej hodnote 2.884,46 EUR. 
     Podrobný zoznam majetku tvorí prílohu č. 3 k tejto správe.  
 
Členovia komisie výstavby, ÚP a ŽP berú na vedomie správu o vyradení majetku  bez pripomienok. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : odporúča Likvidačnej komisii o preverenie 
skutkového stavu navrhovaného neupotrebiteľného materiálu. Určiť aj možnosť použiť vyradený 
materiál na ďalšie použitie v inom zariadení, resp. na súčiastky. Ak nie je možné opravy, je potrebné 
doložiť potvrdenie príslušného odborníka. 
Členovia mestskej rady súhlasia s vyradením majetku z evidencie NEZÁBUDKA, n.o. Fiľakovo 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vedomie návrh na vyradenie.  
 
Komisia určená na posúdenie opodstatnosti návrhu na vyradenie neupotrebiteľného majetku vykonala 
miestne šetrenie a súhlasí s vyradením uvedeného majetku.   
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
vyradenie neupotrebiteľného majetku z evidencie NEZÁBUDKA, n.o. Fiľakovo c celkovej hodnote 
2.884,46 EUR. Likvidačná komisia je povinná predložiť mestu zápisnicu o vyradení dotknutého majetku 
do 31.05.2017. 
 
 
4. Občianske združenie Pivničný rad Fiľakovo – odkúpenie mestského pozemku  
 
     OZ Pivničný rad Fiľakovo stiahlo späť svoju žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku parc. 
EKN  č. 760/5 ttp o ploche 32 m2 na pivničnom rade pri Šávoľskej ceste, takže táto záležitosť nebude 
predmetom zasadnutia MZ. 
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5. 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., tj. 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 mestkým organizáciam bezodplatne službu ročne v hodnote 6.710,50 EUR 
po dobu 8 rokov. 
     Podrobne viď. návrh dohody s cenovou kalkuláciou - prílohu č. 5. 
 
Komisie výstavby, ÚP a ŽP odporúča uzavretie zmluvy o spolupráci  s tou podmienkou, že Mestský 
úrad a všetky mestské organizácie budú bezodplatne pripojené na optickú sieť.   
Komisia mestského majetku a finančná komisia : zaujme stanovisko k návrhu zmluvy do doby 
zasadnutia MZ. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vedomie návrh zmluvy.  
 
Členovia mestskej rady potrebujú presne vyšpecifikovať a vyčísliť predmet zmluvy. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
Dohodu o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností medzi prevádzkovateľom FILLECK 
s.r.o. Fiľakovo a Mestom Fiľakovo, predmetom ktorej je vybudovanie optickej siete cez mestské pozemky 
prevádzkovateľom a následne poskytnutie  bezodplatného pripojenia k sieti mestským organizáciám 
z titulu núteného obmedzenia užívania nehnuteľností mestskému úradu a mestským organizáciam po 
dobu 8 rokov..  
 
 
6. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice – Kúpa časti budovy Filbyt s.r.o.  
 
     Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo podalo žiadosť na 
Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie nenávratnej dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice DHZ 
mesta Fiľakovo. Mesto Fiľakovo a obec Šíd uzatvorili v decembri 2016 Zmluvu o vytvorení spoločného 
dobrovoľného hasičského zboru a na základe tejto zmluvy sa zriadil Spoločný dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Fiľakovo a obce Šíd .SpDHZ má 25 členov a výjazdová jednotka sa skladá z 13 osôb. 
SpDHZ v súčasnosti disponuje s priestormi na dvoch miestach v meste. Využívajú miestnosť 
v hasičskej stanici Fiľakovo na ulici Hollého 8, kde v garáži parkuje aj ich hasičský automobil Avia 
CAS 8. Garáž v priestoroch Filbyt s.r.o. Fiľakovo na ulici 1. mája 11 poskytuje priestory pre parkovanie 
hasičského automobilu Tatra 148 CAS 22 a protipovodňového vozíka.  
     Tento stav je z hľadiska akcieschopnosti zboru nevyhovujúci a preto sa mesto Fiľakovo, ako jediný 
spoločník Filbyt s.r.o. Fiľakovo, plánuje túto nepriaznivú situáciu riešiť tým, že časť nehnuteľnosti 
Filbyt s.r.o. prevedie mesto Fiľakovo do svojho vlastníctva a tu sa vytvoria priestory pre potreby SpDHZ 
tak, aby bolo možné zabezpečiť parkovanie techniky, skladovanie potrebných pomôcok a techniky, ako 
aj plne vybavenú miestnosť pre členov SpDHZ na jednom mieste.  
 
   Proces vrátenia časti nehnuteľnosti sa pripravuje, nakoľko bol vyhotovený geom. plán na rozdelenie 
budovy súp.č. 731 na parc. 1145/1 na ul. 1. mája 11. Po zápise geom. plánu v katastri nehnuteľnosti 
bude môcť mesto odkúpiť odčlenenú časť budovy do svojho vlastníctva za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. Znalecká cena nehnuteľnosti predstavuje 24.400,00 EUR, z toho cena pozemku pod stavbou 
činí 2.684,62 EUR. 
     Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice plánuje mesto preinvestovať 32 500,00 €. 
     Podrobne viď. - prílohu č. 6. 
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Komisie výstavby, ÚP a ŽP berie na vedomie informáciu o žiadanú dotáciu a plánovanú rekonštrukciu 
zbrojnice. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia : doporučuje odkúpiť časť kotolne od Filbyt s.r.o., 
Fiľakovo za znaleckú cenu po vypracovaní geometrického plánu a následne požiadať o poskytnutie 
nenávratnej dotácie na rekonštrukciu budovy – hasičskej zbrojnice SpDHZ. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vedomie túto záležitosť.  
 
Členovia mestskej rady súhlasia s prevodom časti budovy z vlastníctva Filbyt s.r.o. do vlastníctva Mesta 
Fiľakovo. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
kúpu nehnuteľností z LV č. 4289 k.ú. Fiľakovo a to stavby súp.č. 2193 – Dobrovoľná hasičská stanica a 
pozemku parc. CKN č. 1145/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 499 m2 z vlastníctva Filbyt s.r.o., 
1. mája 11, Fiľakovo, IČO : 36636916 do vlastníctva Mesta Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo, IČO: 
316075 v podiele 1/1 za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 24.400,00 EUR. 
 
 
7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SSE-Distribúcia, a.s., Žilina 
a Mestom Fiľakovo  
 
     Predmetom tejto zmluvy je uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech 
Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. Žilina ako budúceho oprávneného z vecného 
bremena  spočívajúce v práve uloženia zemného káblového vedenia na pozemku parc. KN E č. 1411 
zast.plochy a nádvoria o výmere 501 m² a parc. KN E č. 2331, zast.plochy a nádvoria o výmere 3232 
m², nachádzajúcich sa v katastrálnom území Fiľakovo. Predpokladaný rozsah vecného bremena 
predstavuje 70m². Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým 
plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený. 
Citované pozemky budú dotknuté realizáciou stavby: „Fi ľakovo – Ul. Mlynská – zahustenie TS“.  
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe 
znaleckého posudku vypracovaného za účelom vyčíslenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty 
minimálne však vo výške 300,00 EUR. Výška jednorazovej odplaty je v súlade s čl. 16  Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 15.12.2016 účinných od 1.1.2017 
 
Jednotlivé komisie sa vyjadria k tejto zmluve do doby zasadnutia MZ. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SSE-Distribúcia, a.s., Žilina 
ako budúcim oprávneným z vecného bremena a Mestom Fiľakovo ako budúcim povinným z vecného 
bremena. Predpokladaný rozsah vecného bremena cez mestské pozemky parc. KN E č. 1411 a parc. KN 
E č. 2331 predstavuje 70m². Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným 
geometrickým plánom. Citované pozemky budú dotknuté realizáciou stavby: „Fiľakovo – Ul. Mlynská 
– zahustenie TS“.  
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe 
znaleckého posudku vypracovaného za účelom vyčíslenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty 
minimálne však vo výške 300,00 EUR. 
 
 
Vo Fiľakove, dňa 04.05.2017 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
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