
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 28. februára 2019 

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

 
 
1. Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina 
 
a) uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – príloha č. 1a 
     Stavebník SSD chce realizovať prekládku trafostanice zo suterénu MsK Fiľakovo výstavbou novej 
kioskovej trafostanice, ktorú plánuje umiestniť na mestský pozemok parc. CKN č. 1174/1. 
K stavebnému konaniu potrebuje deklarovať majetkovoprávne vysporiadanie k dotknutej ploche a 
preto navrhuje uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. 
 
b) uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – príloha č. 1b 
     V rámci prekládky trafostanice dôjde aj k zaťaženiu mestského pozemku z dôvodu uloženia zemného 
káblového NN vedenia (max. o ploche 78 m2), čo SSD mieni právne ošetriť zmluvou o zriadení vecného 
bremena. Odplatu za zriadenie vecného bremena navrhuje SSD stanoviť znaleckým posudkom. 

Poznámka OEaMM: 
     Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena k mestskému pozemku je stanovená 
v zmysle čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo zo dňa 15.12.2016 nasledovne :  
12. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena sa určí jednorazovo ako násobok dĺžky trasy 

vedenia inžinierskej siete (bm), plochy dopravného pripojenia alebo zariadenia (m2) 
a jednotkovej ceny vo výške 2,00 EUR za bm resp. m2, minimálne však vo výške 300,00 EUR 
jednorazovo. Dĺžka trasy inžinierskych sietí ako aj plocha dopravného pripojenia alebo 
zariadenia pre výpočet odplaty sa bude posudzovať na základe projektovej dokumentácie, 
prípadne skutočného geodetického zamerania. 

15. Výška odplaty môže byť stanovená medzi oprávneným a povinným aj podľa osobitných 
predpisov10), minimálne však vo výške 300,00 EUR jednorazovo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: odporúča predaj pozemku s pripomienkou, aby kiosková trafostanica bola 
umiestnená čím bližšie k existujúcim budovám a nie v strede verejnej zelene.  
Komisia finančná a správy majetku: doporučuje uzatvoriť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so SSD, a.s., Žilina. 
Komisia podnikateľska, regionálnej politiky a cestovného ruchu : navrhuje uzatvoriť zmluvy so SSD 
a.s. 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v rozsahu 
predloženého návrhu. 
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Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s budúcim kupujúcim Stredoslovenská distribučná a.s., 
Žilina na prevod časti mestského pozemku parc. CKN č. 1174/1 o ploche cca. 25 m2 (presná výmera 
bude určená porealizačným geometrickým plánom) za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 
z dôvodu verejného záujmu. Na prevádzanom pozemku sa bude nachádzať elektroenergetické zariadenie 
v nadväznosti na prekládku trafostanice TS 358 vo Fiľakove.  
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
v nadväznosti na prekládku trafostanice TS 358 vo Fiľakove uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena s budúcim oprávneným Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina na 
zaťaženie častí mestských pozemkov parc. CKN č. 1174/1, 1174/3 a 1201/3 o celkovej ploche max. 78 
m2 (presný rozsah zaťaženia bude určený porealizačným geometrickým plánom) za jednorazovú odplatu 
určenú znaleckým posudkom, minimálne však vo výške 300,00 EUR podľa čl. 16 bodu 15 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo zo dňa 15.12.2016.  
 
 
2. BASALT STONE s.r.o., Banská Bystrica – ponuka na odkúpenie el. prípojky NN – príloha č. 2 
 
     Basalt Stone s.r.o. v rámci vykonávania banskej činnosti v kameňolome vybudoval rozdelenú 
sústavu elelktrickej prípojky NN z ktorej jednu prípojku ponúka na odkúpenie mestu za 20.000,00 EUR, 
nakoľko od realizácie stavby došlo k výraznej zmene pôvodného firemného zámeru. Odkúpením 
ponuknutej prípojky do majetku mesta by bolo definitívne vyriešené zásobovanie inertnej skládky mesta 
elektrickou energiou.. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: odporúča, aby mesto pri odkúpení elektrickej prípojky prihliadlo na potrebu 
kapacity elektrickej energie inertnej skládky 
Finančná a správy majetku: doporučuje odkúpenie el. prípojky od BASALT STONE s.r.o. Banská 
Bystrica za navrhovanú cenu. 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : súhlasí s kúpou prípojky 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s kúpou elektrickej prípojky. 
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Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Kúpnej zmluvy s predávajúcim BASALT STONE s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 
IČO 50576321 na odkúpenie el. prípojky NN s príslušenstvom  (elektromerový rozvádzač, zemný kábel 
po dĺžke 1420 m, vzdušný kábel po dĺžke 120 m a hlavná poistková skriňa), ktorú vybudoval predávajúci 
od posledného existujúceho betónového podporného bodu stojaceho pri rodinnom dome č. 56 až k areáli 
inertnej skládky mesta Fiľakovo. Kúpna cena prípojky bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami vo 
výške 20.000,00 EUR. 
 
 
3. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta: Gubányiho domu – 
príloha č. 3 
 
     Mesto Fiľakovo kúpilo v zmysle uznesenia č. 9/2017 zo dňa 23.02.2017 domovú nehnuteľnosť na 
ul. Čsl. armády č. 13 od 5 spoluvlastníkov za znaleckú cenu 15.500,00 EUR. Táto nehnuteľnosť je pre 
potreby mesta prebytočným majetkom a preto navrhujeme prevod vlastníctva k tejto nehnuteľnosti na 
tretiu osobu. Spôsob prevodu vlastníctva nehnutelného majetku schvaľuje mestské zastupiteľstvo podľa 
§9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení noviel. Prevod vlastníctva môžeme 
realizovať nasledovnými spôsobmi :  

- obchodnou verejnou súťažou (najširšia forma vytvorenia súťažného a transparantného 
prostredenia) 

- dobrovoľnou dražbou ( na prevod majetku držbou sa vzťahuje osobitný zákon č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách)  

- priamym predajom so zverejnením zámeru s lehotou na doručenie cenových ponúk záujemcov 
(obmedzená forma vytvorenia súťažného prostredia, nakoľko z priameho predaja sú vylúčení: 
poslanci, zamestnanci mesta, primátor, hlavný kontrolór, prednosta, štatutári PO zriadenej 
mestom a blízke osoby k uvedeným osobám).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: odporúča predaj nehnuteľnosti spôsobom : Priamy predaj so zverejnením 
zámeru s lehotou na doručenie cenových ponúk záujemcom. 
Komisia finančná a správy majetku: doporučuje odpredaj tejto nehnuteľnosti obchodnou verejnou 
súťažou. 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : súhlasí s prevodom nehnuteľností 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s prevodom s tým, že konkrétnu formu prevodu určia poslanci. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta zapísaného na LV č. 362 k.ú. Fiľakovo ako 
pozemky parc. CKN č. 817 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2, parc. CKN č. 818 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 22 m2, parc. CKN č. 819 záhrada o výmere 465 m2 a stavba rodinný dom 
súp.č. 552 na parc. CKN č. 817 formou ................................................... s nasledovnými podmienkami: 

- minimálna cenová ponuka 15.500,00 EUR 
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- rozhodujúci je návrh s najvyššou cenovou ponukou 
- využitie nehnuteľnosti v zmysle územného plánu mesta 
- lehota na doručenie cenových ponúk je do 28.03.2019 
- výsledok súťaže schváli mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí 

 
 
4.  Varga Róbert, 1. mája 729/7, Fiľakovo – kúpa mestského pozemku – príloha č. 4 
 
     Varga Róbert žiada o odkúpenie časti mestského pozemku parc.č. 3836/1 na ul. 1. mája o výmere 
cca. 72 m2 za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 18,59 EUR/m2 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný 
pozemok tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s areálou 
vo vlastníctve kupujúceho. Žiadateľ na prevádzanom pozemku chce vybudovať oplotenie. Pri 
oddelení pozemku geom. plánom je dodržaná odstupová vzdialenosť (1,50 m) od trasy zemného 
plynovodu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: odporúča časti mestského pozemku pri dodržaní ochranného pásma 
existujúcich podzemných vedení. 
Komisia finančná a správy majetku: doporučuje odpredaj tejto nehnuteľnosti obchodnou verejnou 
súťažou. 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : súhlasí s prevodom nehnuteľností 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s odpredajom časti mestského pozemku parc.č. 3836/1. 
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
odpredaj časti mestského pozemku parc. CKN č. 3836/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
v rozsahu novovyhotoveného geometrického plánu (cca. 72 m2) z LV 2272 k.ú. Fiľakovo z titulu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení noviel za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 18,59 EUR/m2 do 
vlastníctva Varga Róbert, nar……….., trvale bytom Fiľakovo, 1. mája 729/7 v podiele 1/1. 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že pozemok tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s areálom vo vlastníctve kupujúceho.   
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5. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – MLA Fülek – vyradenie neupotrebiteľného majetku 
príloha č. 5 
 
     Inventarizačná komisia pri ZŠ navrhuje vyradiť z inventára školy neupotrebiteľný majetok vedený 
v operatívno technickej evidencii (OTE) v sume 148,00 EUR a učebnice v celkovej hodnote                
1.384,25 EUR. 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: berie na vedomie vyradenie neupotrebiteľného majetku bez pripomienok. 
Komisia finančná a správy majetku: berie na vedomie vyradenie neupotrebiteľných predmetov 
z inventára školy 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : berie na vedomie vyradenie učebníc 
 
Členovia mestskej rady berú na vedomie vyradenie majetku. Opodstatnenosť vyradenia má posúdiť 
komisia na vyradenie pri MZ.  
Komisia na vyradenie súhlasí s vyrdením neupotrebiteľného majetku v rozsahu návrhu. 
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
vyradenie z inventára ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – MLA Fülek neupotrebiteľný majetok 
vedený v OTE v sume 148,00 EUR a učebnice v celkovej hodnote 1.384,25 EUR.Komisia na vyradenie 
pri ZŠ je povinná predložiť  
 
6. Várady Tibor – ponuka na odpredaj pozemkov  
 
     Várady Tibor ponúka Mestu Fiľakovo na odpredaj pozemky na ul. Baštovej o celkovej výmere         
864 m2 za kúpnu cenu 60,00 EUR za meter štvorcový. Pozemky sú vedené na LV č. 1260 ako parc. 
CKN č. 2890 zastavané plochy a nádvorie o výmere 369 m2 a parc.č. 2891 záhrady o výmere 495 m2. 
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Ani jedna komisia nesúhlasí s ponuknutou cenou a preto nedoporučujú odkúpenie pozemku. 
Členovia mestskej rady nesúhlasia s kúpnou cenou 60,00 EUR/m2. 
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
odkúpenie nehnuteľností vedených na LV č. 1260 k.ú. Fiľakovo do majetku mesta za kúpnu cenu         
60,00 EUR/m2.  
 
Vo Fiľakove dňa 07.02.2019 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
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