
Z á p i s n i c a 
 

              zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku 

          konanej dňa 3. septembra  2019 

 

Program:   1. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo 

                   2. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Fiľakovo k 30.06.2019   

                   3. Majetkovoprávne záležitosti 

                         

Prítomní:   1. Csilla Gallová       

                   2. Ing. Róbert Belko 

                   3. PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

                   4. Ing. Ladislav Rácz 

                   5. Agnesa Husztiová 

                   6. Beata Bakaová  

                   7. Ing. Agáta Balážová  

                      

Dnešného zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie. Bola pozvaná aj prednostka MsÚ p. PhDr. 

Andrea Mágyelová, ktorá podrobne oboznámila prítomných s Návrhom Zásad hospodárenia s majetkom 

Mesta Fiľakovo.  

Zásady hospodárenia ako aj Monitorovacia správa bola zaslaná elektronicky členom komisie. 

Z dôvodu obšírnosti materiálu každý člen si mohol preštudovať podklady doma a na zasadnutí na ich 

otázky a podnety odpovedala pani prednostka. 

Na dnešné zasadnutie bol predložený návrh Kúpnej zmluvy na predaj mestského majetku pod 

stavbou. SSD a.s. Žilina navrhuje uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj novovytvorených mestských pozemkov 

p.č. CKN č.3662/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a p.č. 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 (11m2) vo 

dvore p. Rotha, avšak rozvodňa zasahuje mierne aj do mestského pozemku p.č. CKN č. 3662/10.  

Kupujúci navrhuje kúpnu cenu za pozemky o celkovej rozlohe 6 m2 v zmysle znaleckého posudku v sume 

55,50 €. 



 

Komisia doporučuje: 

- Schváliť Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo  

- predaj mestských pozemkov p.č. CKN č.3662/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 

a p.č. CKN č. 3662/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 

 

Komisia berie na vedomie: 

 

- Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Fiľakovo k 30.06.2019 

 

 

 

 

Csilla Gallová 

Predsedníčka komisie 

 

Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 

 

 


