
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie 

konanej dňa 16. februára 2017 
 
 
 
Program:   1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016 
                   2. Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2016 
                   3. Zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti DHM a HM 
                   4. Majetkovoprávne záležitosti  
 

 

Prítomní:   PaedDr. Tímea Tankina Tóth – predsedníčka 
                   Mgr. Róbert Rubint - člen 
                   Mgr. Csaba Baucsek - člen 
                   Ing. Ladislav Rácz – člen 
                   Ing. Valéria Budaiová - člen  
                   Ing. Agáta Balážová – tajomníčka   
          
 
                    

        Na zasadnutí komisie boli prítomní piati členovia. Po úvodnom uvítaní predsedníčkou       
rokovanie prebiehalo podľa vopred schváleného programu.  

 
 

1. Vedúcim oddelenia ekonomiky a majetku mesta boli vypracované Výsledky inventarizácie 
majetku mesta k 31.12.2016. Inventarizácia sa týkala hmotného majetku, nedokončených 
hmotných investíciách na rozvojových programoch, pozemkov, nehmotného investičného 
majetku, finančných investícií, peňažných prostriedkov a cenín, pohľadávok a záväzkov ako aj 
obstaranie dlhodobého finančného majetku. Prílohu tvoril zoznam hmotného majetku vo 
vlastníctve mesta  a hmotného investičného majetku podľa jednotného triedenia k 31.12.2016.  

 
2. Mesto eviduje nasledovné pohľadávky: daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného 

priestranstva, daň za psa, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

3. Hradné múzeum vo Fiľakove  predložilo Zápisnicu o zistení neupotrebiteľnosti DHM a HM – 
návrh na vyradenie. 
 

4. V tomto bode bola prejednaná žiadosť Alžbety Kováčovej, Belina č.200. Menovaná je 
nájomkyňou mestských nebytových priestorov v budove bývalej knižnice na Námestí slobody vo 
Fiľakove. Účelom nájmu je prevádzkovanie vlastného fitness a zdravotného centra. Vzhľadom 
na zmenu účelu využitia nebytových priestorov musela menovaná kvôli Regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva previesť určité stavebné úpravy v predmete zmluvy a navyše zabezpečiť 
projektovú dokumentáciu a revíznu správu elektrickej energie. Z uvedených dôvodov žiada 
o odpustenie evidovanej pohľadávky mesta 1.300,-€ v plnej výške.     
     

 



Komisia berie na vedomie: 
 

1. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016 
2. Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2016 

 
Komisia doporučuje:  
 

1. Po schválení likvidačnej komisie neupotrebiteľnosti DHM a HM vyradiť 
 
Komisia neodporúča: 
 

1. Vyhovieť žiadosti Alžbety Kováčovej.   
 
 
 
 
 

PaedDr. Tímea Tankina Tóth 
Predsedníčka komisie 
 

 
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 
 
 

 
 


