
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 26. septembra 2019 

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

 
( Informáciu o vyjadreniach jednotlivých komisií k predmetným záležitostiam podá  

zástupca primátora mesta) 
 

1. ŽSR Bratislava – Ponuka na odpredaj nehnuteľností – príloha č.1 
 

     ŽSR ako správca štátneho majetku ponúka mestu na odpredaj pozemky, ktoré sú zapísané 
na  LV č. 4075 pod parc. CKN č. 2163/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 268 m2 a parc. 
CKN č. 2166/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za kúpnu cenu 2.870,00 EUR tj. 
10,00 EUR/m2. Cez tieto pozemky je zabezbečený prístup do bytového domu súp.č. 2130 -      
12 b.j. na ul. Železničnej. Počas výstavby domu v roku 2015 bolo zriadené vecné bremeno 
k parc. č. 2163/2 v prospech mesta z dôvodu umiestnenia vodovodného potrubia a šachty za 
jednorazovú odplatu v sume 870,00 EUR.  
 
Členovia mestskej rady súhlasia s kúpou pozemkov od ŽSR Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
kúpu pozemkov parc. CKN č. 2163/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 268 m2 a parc. 
CKN č. 2166/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 zapísané na LV č. 4075 k.ú. 
Fiľakovo za kúpnu cenu 2.870,00 EUR bez DPH od Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
IČO 31364501 v podiele 1/1.  
 
2. Peter Weisenpacher, Daxnerova 1671/21, Fiľakovo – zámena pozemkov - príloha č. 2 
 
     Žiadateľ svoje pozemky vedené na LV č. 4551 v celkovej výmere 4650 m2 ( parc. CKN č. 
3957/2 orná pôda o výmere 1622, parc. CKN 3958/2 orná pôda o výmere 37, parc. CKN č. 
3962/2 orná pôda o výmere 2283 m2, parc. č. 4140/2 vodná plocha o výmere 159 m2 a parc. 
CKN č. 4156 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 549 m2) navrhuje zameniť za mestské 
pozemky vedené na LV č. 2272 v celkovej výmere 5358 m2 (parc. CKN č. 1893/24 ostatná  
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plocha o výmere 4470 m2, parc. CKN č. 1893/26 orná pôda o výmere 507 m2 a parc. CKN č. 
3888/2 vodná plocha o výmere 381 m2). 

     Pozemky vo vlastníctve žiadateľa sú situované mimo zastavaného územia mesta v blízkosti 
Zberného dvora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mestské pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta pri obchodnom dome Tesco.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia mestskej rady nesúhlasia so zámenou pozemkov podľa návrhu Petra Weisenpachera. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  - n e s c h v a ľ u j e 
zámenu pozemkov vedených na LV č. 4551 v celkovej výmere 4650 m2 ( parc. CKN č. 3957/2 
orná pôda o výmere 1622, parc. CKN 3958/2 orná pôda o výmere 37, parc. CKN č. 3962/2 
orná pôda o výmere 2283 m2, parc. č. 4140/2 vodná plocha o výmere 159 m2 a parc. CKN č. 
4156 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 549 m2) vo vlastníctve Peter Weisepacher, 
Daxnerova 1671/21, Fiľakovo za pozemky vedené na LV č. 2272 v celkovej výmere 5358 m2 
(parc. CKN č. 1893/24 ostatná plocha o výmere 4470 m2, parc. CKN č. 1893/26 orná pôda 
o výmere 507 m2 a parc. CKN č. 3888/2 vodná plocha o výmere 381 m2) vo vlastníctve Mesta 
Fiľakovo. 

 



-3- 

3. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina – Návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena 
k mestským pozemkom - príloha č. 3 
 
     SSD a.s. Žilina iniciuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k mestským 
dielčim parcelám na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schválenej 
uznesením MZ vo Fiľakove č. 36/2017 dňa 11.05.2017. V nadväznosti na uskutočnenie stavby 
„9218-Fiľakovo – Mlynská – zahustenie TS“ bola táto budúca zmluva podpísaná medzi SSD 
a.s. Žilina ako budúcim oprávneným a Mestom Fiľakovo ako budúcim povinným  dňa 
12.06.2017. Jednorazová odplata za zaťaženie mestských pozemkov bola dohodnutá vo výške 
všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom minimálne však vo výške 300,00 EUR. 
Podľa Znaleckého posudku č. 490/2019 znaleckej organizácie Znalex s.r.o. Zvolen zo dňa 
22.07.2019 jednorazová odplata za zaťaženie dielčich mestských pozemkov o celkovej ploche 
214 m2 by činila iba 129,47 EUR a preto v zmluve bude uplatnená odplata v minimálnej výške 
300,00 EUR. 

     Uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Fiľakovo realizuje svoj záväzok 
vyplývajúci z budúcej zmluvy z roku 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia mestskej rady súhlasia s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena 
k dotknutým mestským pozemkom. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena v 
prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ako oprávneným z vecného bremena 
spočívajúceho v práve uloženia a následnej údržby inžinierskej siete podzemného elektrického 
VN a NN vedenia podľa platých právnych predpisov na pozemok parc. KN E č. 1411, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 501 m2 v rozsahu dielu č. 4 o výmere 49 m2, parc. KN E č. 2331, 
zast. plocha a nádvorie o výmere 3232 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 71 m2, parc. KN C č. 
3788/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 361 m2 v rozsahu dielu č. 6 o výmere 6 m2, parc. KN 
E č. 1414, zast. plocha a nádvorie o výmere 9623 m2 v rozsahu dielu č. 7 o výmere 24 m2, parc 
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KN E č. 1430, zast. plocha a nádvorie o výmere 16166 m2 v rozsahu dielu č. 8 o výmere 22 m2, 
parc. KN C č. 2509/2, ost. plocha o výmere 136 m2 v rozsahu dielu č. 9 o výmere 15 m2, parc. 
KN C č. 2511, zast. plocha a nádvorie o výmere 765 m2 v rozsahu dielu č. 10 o výmere 23 m2, 
pare. KN C č. 3799, zast. plocha a nádvorie o výmere 3417 m2 v rozsahu dielu č. 11 o výmere 
4 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 36033481-20/2019, vypracovaným spoločnosťou 
MIŠÍK geodetická kancelária, s. r .o. Lučenec dňa 28. 3. 2019, overeným okresným úradom, 
katastrálnym odborom Lučenec dňa 9. 4. 2019 pod číslom Gl-178/2019.  
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 300,00 EUR. 
Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: „9218-Fiľakovo - Mlynská - zahustenie TS“. 
Predmetné pozemky sú Okresným úradom, katastrálnym odborom Lučenec evidované na liste 
vlastníctva č. 2272 pre katastrálne územie Fiľakovo v prospech Mesta Fiľakovo ako povinného 
z vecného bremena. 
 

4. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina – Návrh Kúpnej zmluvy na predaj mestského 
pozemku pod stavbou -príloha č. 4 

 
     SSD a.s. Žilina navrhuje uzatvoriť Kúpnu zmluvu na predaj novovytvorených mestských 
pozemkov parc. CKN č. 3662/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a parc. CKN          
č. 3662/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktoré sú zastavané energetickým 
zariadením – rozvodňou NN. Táto stavba bola vybudovaná v rámci stavebnej akcie „Fiľakovo 
– ul. Mlynská – zahustenie TS“ v prevažnej časti (11 m2) vo dvore p. Rótha, avšak rozvodňa 
zasahuje mierne aj do mestského pozemku parc. CKN č. 3662/10 na ul. Mlynskej. Kupujúci 
navrhuje kúpnu cenu za mestské pozemky o celkovej rozlohe 6 m2 v zmysle znaleckého 
posudku č. 498/2019 znaleckej organizácie Znalex s.r.o. Zvolen v sume 55,50 EUR. 

     Mesto môže realizovať prevod dotknutých pozemkov do vlastníctva SSD a.s. v zmysle       
§9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nakoľko ide a prevod pozemku (parc. CKN č. 3662/11) zastavaného stavbou – rozvodňou NN 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy (parc. CKN č. 3662/12), ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (slúži ako ochranná 
a manipulačná plocha). 

Členovia mestskej rady súhlasia s odplatným prevodom mestských pozemkov do vlastníctva 
SSD a.s. Žilina. 
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Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Mestom Fiľakovo, IČO 316075 a kupujúcim 
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, IČO 36442151 predmetom ktorej je odplatný prevod 
novovytvorených mestských pozemkov parc. CKN č. 3662/11 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 5 m2 a parc. CKN č. 3662/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v podiele 1/1 
za znaleckú kúpnu cenu vo výške 55,50 EUR. Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle §9a 
ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel, nakoľko prevádzané 
pozemky sú zastavané stavbou – rozvodňou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 
 
5. Výsledky obchodnej verejnej súťaže (OVS)  
 
a/ predaj mestských pozemkov pod Vereškou za účelom výstavby rodinného domu 
 
     Na základe uznesenia č. 61/2019 bodu „B“ zo dňa 20.06.2019 bola vyhlásená obchodná 
verejná súťaž  na predaj mestských pozemkov pod Vereškou parc. CKN č. 3472/2 a 3472/30 o 
celkovej ploche 902 m2 za kúpnu cenu min. 18,39 EUR/m2. 
Komisia na na realizovanie OVS konštatuje, že do doby uzávierky súťaže 22.07.2019 žiadny 
záujemca  nepredložil ponuku a preto táto OVS nebola úspešná. 
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b/ prenájomj nebytových priestorov 
 
     Uznesením č. 64/2019 bodu „C“  zo dňa 20.06.2019 bolo schválené opätovné vypísanie  
obchodnej verejnej súťaže  na prenájom neobsadených priestorov v novostavbe Tržnice, 
budove MsKS a Podnikateľskom inkubátore.  
 
     Návrh na cenovú ponuku predložil do termínu uzávierky súťaže (26.08.2019) iba jeden 
záujemca : 
Andrea Čavnická z Radzoviec, ktorá prejavila záujem o prenájom m.č. 306 o podlahovej 
ploche 14,01 m2 v budove Podnikateľského inkubárora za účelom poskytovania kozmetických 
služieb. Jej cenová ponuka je 25,00 EUR/m2/rok + režijné náklady, pričom min. cenová ponuka 
bola stanovená v sume 19,00 EUR/m2/rok + režijné náklady. 
     
     Členovia komisie navrhujú mestkému zastupiteľstvu schváliť uvedený výsledok OVS. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Fiľakovo a Andreou Čavnickou, Radzovce 89, IČO 
50978811 na prenájom nebytového priestoru m.č. 306 o podlahovej ploche 14,01 m2 v budove 
Podnikateľského inkubátora za účelom poskytovania kozmetických služieb za nájomné 25,00 
EUR/m2/rok + režijné náklady s účinnosťou od 1. októbra 2019 na 3 roky. 

 

Vo Fiľakove dňa 19.09.2019       

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Zoltán Varga  
                                                                                                                  vedúci OEaMM 
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