
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 18. apríla 2019 

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

 
 
1. THORMA Výroba k.s., Fiľakovo – ponuka chodníka k odpredaju  – príloha č. 1 
 
     THORMA Výroba k.s. iniciovala ešte v roku 2005 výstavbu chodníka po Šávoľskej ceste za účelom 
zabezpečenia ochrany a bezpečnosti vlastných pracovníkov pri dochádzke do zamestnania, pretože 
zánikom starej časti bývalého podniku Kovosmalt došlo k obmedzeniu prechodu cez areál.  
     Stavba chodníka v celkovej dĺžke cca. 530,00 m bola realizovaná zo združených prostriedkov 
investorov:   Thorma výroba k.s., Zóna s.r.o., Konas s.r.o., Obalová technika – Schneider, Robinia s.r.o. 
a Mesto Fiľakovo.  
     Thorma Výroba k.s. financovala vybudovanie časti chodníka po dĺžke 154,50 m (úsek od 328 m do 
482,42 m) v rozpočtovom objeme 400.000,00 Sk (13.277,57 EUR), ktorú ponúka mestu k odpredaju 
v zostatkovej cene 7.301,53 EUR.  
     Mesto Fiľakovo vložilo do investície časť mestského pozemku parc. EKN č. 2341 po celej dĺžke pod 
chodníkom a malo vybudovať takisto svoj úsek s tým, že všetci investori budú môcť užívať mestský 
úsek ako aj mestský pozemok pod celou stavbou o výmere cca. 800 m2 bez nájmu. Ďalej mesto malo 
vybudovať verejné osvetlenie chodníka  a starať sa od dokončenia stavby o jej údržbu a osvetlenie bez 
nároku na akúkoľvek úhradu od všetkých partnerov. Celkové investičné náklady mesta pre túto stavbu 
bez hodnoty pozemku predstavili 23.057,29 EUR (projektová dokumentácia, realizácia časti úseku a 
vybudovanie verejného osvetlenia po celej dĺžke chodníka). 
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Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: neodporúča odkúpenie časti chodníka od firmy THORMA Výroba k.s.  
Komisia finančná a správy majetku: nedoporučuje odkúpenie chodníka od THORMA Výroba, k.s. 
Komisia podnikateľska, regionálnej politiky a cestovného ruchu : navrhuje prehodnotiť výšku cenovej 
ponuky 
 
Členovia mestskej rady berú na vedomie ponuku od THORMA Výroby, k.s. 
 
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  
odkúpenie časti chodníka pri Šávoľskej ceste po dĺžke 154,50 m (úsek od 328 m do 482,42 m) za 
zostatkovú cenu 7.301,53 EUR. 
 
 
2. Občianské združenie KOHÁRY, Fiľakovo – darovanie pamätníka pre Mesto Fiľakovo – 
príloha č. 2 
 
     OZ KOHÁRY ponúka prevod „Pamätníka účastníkov boja za slobodu“ do vlastníctva Mesta 
Fiľakovo formou darovacej zmluvy. Stavba bola realizovaná občianskym združením v roku 2008 na 
mestskej parcele č. 2499 na Námestí padlých hrdinov. Hodnota diela činí 4.458,03 EUR            
(134.302,50 Sk).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: odporúča prijímať dar od OZ KOHÁRY, nakoľko mesto prostredníctvom 
VPS Fiľakovo aj doteraz vykonalo údržbu verejného priestranstva a verejnej zelen v okolí pamätníka.  
Komisia finančná a správy majetku: doporučuje schváliť prevod pamätníka do vlastníctva mesta formou 
darovacej zmluvy. 
Komisia podnikateľska, regionálnej politiky a cestovného ruchu : berie na vedomie darovanie pamätníka 
do vlastníctva mesta. 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s uzatvorením darovacej zmluvy s OZ KOHÁRY. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e    
uzatvorenie Darovacej zmluvy s darujúcim Občianske združenie KOHÁRY na prevod vlastníctva 
„Pamätníka účastníkov boja za slobodu“ do majetku mesta. Pamätník sa nachádza na Námestí padlých 
hrdinov vo Fiľakove na mestskom pozemku parc. CKN č. 2499. Hodnota umeleckého diela je        
4.458,03 EUR (134.302,50 Sk). 
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 3. Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., Žilina – Zmluva o zriadení vecného bremena – pr. č.3 
 
     Stavebník SSD žiada o zriadenie vecného bremena k mestským pozemkom v nadväznosti na stavbu: 
„8850-Fiľakovo-Šávoľská, rozšírenie NNK pre penzión a úprava NNS“, ktorú realizoval ešte v roku 
2017. Ide o úpravu napojenia NN siete a s tým spojené uloženie káblového vedenia v zemi podľa 
porealizačného GP v  rozsahu 127 m2 a vzdušného retilens vedenia nad parc.č. 3620/37 a 3620/40            
o celkovej výmere 219 m2. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je navrhnutá na základe 
znaleckého posudku č. 556/2017 v sume 2,55 EUR/m2 v celkovej výške 323,85 EUR. (Táto suma 
vyjadruje iba odplatu za zemné vedenie o ploche 127 m2.)  
 
Poznámka OEaMM : podľa návrhu zmluvy jednorázová náhrada v celkovej sume 323,85 EUR 
zodpovedá iba zaťaženým pozemkom o ploche 127 m2, ktoré sú dotknuté káblovým vedením v zemi,  
avšak SSD a.s. uviedla do zmluvy na založenie mestského majetku aj ďalšie mestské pozemky                    
o celkovej výmere 219 m2 a to parc.č. 3620/40 o výmere 37 m2 a parc.č. 3620/37 o výmere 182 m2 
nad ktorými sa nachádza vzdušné vedenie, za ktoré vôbec nepočíta s jednorázovou odplatou. Táto 
záležitosť bola dotazovaná zo strany mesta, ale SSD nemieni vypustiť z predmetu zmluvy spomínané 
2 pozemky a ani nechce za ne platiť. Podľa ich názoru : 
- pozemky parc. KN C.3620/40 a 3620/37 nie je možné zo zmluvy vypustit, nakoľko sú dotknuté 
realizáciou citovanej stavby ako aj VB s tým súvisiace 
- na týchto pozemkoch je umiestnené vzdušné retillens vedenie, ktoré nemá ochranné pásmo a teda 
pozemky sú obmedzené v užívaní minimálne a to iba v rozsahu kolmo pod umiestneným vzdušným 
vedením 
- vzhľadom na nepatrný charakter obmedzenia užívania znalec výšku náhrady pre tieto pozemky 
nevyčíslil a taktiež geometrický plán zameriava len trasu vedenia v dĺžkových metroch, t. j. nie sú 
vyčlenené osobitné diely v popisnej časti GP 
- dávame do pozornosti, že umiestnenie vzdušného retillens vedenia bez ochranného pásma je teda 
zriaďované bez špecifikácie rozsahu VB v popisnej časti, ale rozsah je definovaný jasne v grafickej 
časti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP a Komisia finančná a správy majetku: do doby vypracovania tejto správy 
ešte neprejednala túto záležitosť. 
Komisia podnikateľska, regionálnej politiky a cestovného ruchu : berie na vedomie návrh SSD, a.s. 
 
Členovia mestskej rady nesúhlasia so zaťažením mestkého majetku bez odplaty. 
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Návrh na uznesenie č.    /2019: 
alt. 1 : zaťaženie všetkých mestských pozemkov (aj pozemkov bez odplaty) v zmysle návrhu SSD a.s.: 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Fiľakovo so sídlom Mestského úradu 
na ul. Radničnej 25, Fiľakovo, IČO 00316075 ako povinným z vecného bremena a Stredoslovenskou 
distribučnou, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442151 ako oprávneným z vecného 
bremena.  
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného 
bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového vedenia na pozemok 
parc. KN E č. 2331, zast. plocha a nádvorie o výmere 3232 m², parc. KN E č. 2341, zast. plocha a 
nádvorie o výmere 24284 m², parc. KN E č. 760/5, ttp o výmere 7918 m², parc. KN C č. 3620/41, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 36 m² a v práve umiestnenia vzdušného retillens vedenia na pozemkoch 
parc. KN C č. 3620/40, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m² a parc. KN C č. 3620/37, zast. plocha a 
nádvorie o výmere 182 m² v rozsahu dielu vyznačenom geometrickým plánom č. 31/2016, vypracovaným 
spoločnosťou GEODETING s. r. o. Košice dňa 13. 9. 2016, overeným okresným úradom, katastrálnym 
odborom Lučenec dňa 21. 9. 2016 pod číslom 441/2016. 
Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: „8850 – Fiľakovo – Šávolská, rozšírenie NNK pre 
penzión a úprava NNS“.  
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. 
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 323,85 EUR za celý 
rozsah vecného bremena.  Výška jednorazovej odplaty je stanovená na základe znaleckého posudku        
č. 556/2017 vypracovaného znaleckou organizáciou Znalex s. r. o. Zvolen. 
 
Návrh na uznesenie č.    /2019: 
alt. 2 : zaťaženie mestských pozemkov bez pozemkov bez odplaty : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Fiľakovo so sídlom Mestského úradu 
na ul. Radničnej 25, Fiľakovo, IČO 00316075 ako povinným z vecného bremena a Stredoslovenskou 
distribučnou, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442151 ako oprávneným z vecného 
bremena.  
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného 
bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí – zemného káblového vedenia na pozemok 
parc. KN E č. 2331, zast. plocha a nádvorie o výmere 3232 m², parc. KN E č. 2341, zast. plocha a 
nádvorie o výmere 24284 m², parc. KN E č. 760/5, ttp o výmere 7918 m², parc. KN C č. 3620/41, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 36 m² a v práve umiestnenia vzdušného retillens vedenia na pozemkoch 
parc. KN C č. 3620/40, zast. plocha a nádvorie o výmere 37 m² a parc. KN C č. 3620/37, zast. plocha a 
nádvorie o výmere 182 m² v rozsahu dielu vyznačenom geometrickým plánom č. 31/2016, vypracovaným 
spoločnosťou GEODETING s. r. o. Košice dňa 13. 9. 2016, overeným okresným úradom, katastrálnym 
odborom Lučenec dňa 21. 9. 2016 pod číslom 441/2016. 
Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby: „8850 – Fiľakovo – Šávolská, rozšírenie NNK pre 
penzión a úprava NNS“.  
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. 
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 323,85 EUR za celý 
rozsah vecného bremena.  Výška jednorazovej odplaty je stanovená na základe znaleckého posudku        
č. 556/2017 vypracovaného znaleckou organizáciou Znalex s. r. o. Zvolen. 
 
 
4. ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM Fiľakovo – II. Koháry István Alapiskola – vyradenie 
neupotrebiteľného majetku - príloha č. 4 
 
     Inventarizačná komisia pri ZŠ navrhuje vyradiť z inventára školy neupotrebiteľný majetok: 
„Doskočisko do výšky“ z roku 1988 v cene 462,46 EUR, ktorého ďalšie používanie vo vyučovacím 
procese telesnej výchovy  by bolo veľmi nebezpečné pre žiakov. Opotrebované doskočisko je už 
nahradené novou žínenkou. 
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Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: berie na vedomie vyradenie neupotrebiteľného majetku bez pripomienok. 
Komisia finančná a správy majetku: súhlasí s vyradením opotrebovaného doskočiska do výšky 
z inventára školy 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : berie na vedomie vyradenie majetku 
 
Členovia mestskej rady berú na vedomie vyradenie majetku. Opodstatnenosť vyradenia má posúdiť 
komisia na vyradenie pri MZ.  
Komisia na vyradenie súhlasí s vyradením 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 Štefana Koháriho II. s VJM Fiľakovo – II. Koháry István Alapiskola  
„Doskočiska do výšky“ z roku 1988 v cene 462,46 EUR. Komisia na vyradenie pri ZŠ je povinná 
predložiť odd. EaMM správu o vyradení do 15. mája 2019. 
 
 
 
5. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj Gubányiho domu - príloha č. 5 
 
     Na základe uznesenia č. 11/2019 zo dňa 28.02.2019 bola vyhlásená 1.3.2019 obchodná verejná súťaž  
na predaj 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 za minimálnu cenovú ponuku 15.500,00 EUR. 
     Návrh na cenovú ponuku predložil do termínu uzávierky súťaže (28.03.2019) iba jeden záujemca a 
to   Filbyt s.r.o., Fiľakovo, ktorý ponúka za nehnuteľnosti kúpnu cenu vo výške 15.500,00 EUR. 
Záujemca mieni Gubányi dom využívať po vykonaní rekonštrukčných prác na bytové resp. na 
kancelárske účely.  
     Komisia na vyhodnotenie došlých ponúk navrhuje schváliť predaj predmetu súťaže do vlastníctva 
jediného záujemcu Filbyt s.r.o. za kúpnu cenu 15.500,00 EUR. Výsledok súťaže podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP a Komisia finančná a správy majetku: ešte neprejednala túto záležitosť do 
doby vypracovania tejto správy 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : súhlasí s predajom nehnuteľnosti do 
vlastníctva Filbyt s.r.o. Fiľakovo 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s predajom domovej nehnuteľnosti do vlastníctva Filbyt s.r.o. za kúpnu 
cenu 15.500,00 EUR.  
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
odpredaj nehnuteľného majetku Mesta Fiľakovo, so sídlom Mestského úradu, Radničná 25, Fiľakovo, 
IČO 00316075 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 stavby rodinný dom súp.č. 552 na parc. CKN č. 817 v podiele 
1/1 do vlastníctva Filbyt s.r.o., 1. mája 11, Fiľakovo, IČO 36 636 916 za kúpnu cenu 15.500,00 EUR. 

 
 

6.  Skládka inertného odpadu Fiľakovo  - príloha č. 6 
 
     VPS Fiľakovo zahájilo prevádzkovanie Skládky inertného odpadu v bývalom kameňolome v lokalite 
Chrastie I vo Fiľakove. K právnemu ošetreniu všetkých zmluvných záležitostí medzi Mestom Fiľakovo 
a VPS Fiľakovo treba prijať ešte nasledovné  zmluvy : 
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a) Zmluvu a prevode správy majetku mesta, predmetom ktorej je prevod stavby : Skládka 
inertného odpadu Fiľakovo v zostatkovej cene 100.235,17 EUR k 1.5.2019. Stavba pozostáva 
zo stavebných prác, projekčnej a inžinierskej činnosti a elektrickej prípojky. 

b) Podnájomnú zmluvu, predmetom ktorej je užívanie prenajatých pozemkov podnájomcom.  
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP a Komisia finančná a správy majetku: ešte neprejednala túto záležitosť do 
doby vypracovania tejto správy 
Komisia podnikatelská, regionálnej politiky a cestovného ruchu : berie na vedomie uzatvorenie 
uvedených zmlúv medzi Mestom Fiľakovo a VPS Fiľakovo. 
 
Členovia mestskej rady súhlasia s uzatvorením uvedených zmlúv medzi Mestom Fiľakovo a VPS 
Fiľakovo. 
 
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o prevode správy majetku mesta medzi Mestom Fiľakovo ako prevodcom a 
Verejnoprospešnými službami Fiľakovo ako nadobúdateľom na prevod stavby : Skládka inertného 
odpadu Fiľakovo v zostakovej cene 100.235,17 EUR k 1.5.2019. 
 
Návrh na uznesenie č.         /2019 : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Podnájomnej zmluvy medzi Mestom Fiľakovo ako nájomcom a VPS Fiľakovo ako 
podnájomcom na užívanie pozemkov v nadväznosti na prevádzkovanie Skládky inertného odpadu 
Fiľakovo. 
 
 
 
Vo Fiľakove dňa 11.04.2019 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
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Zmluva 
o prevode správy  majetku mesta Fiľakovo 

č. 01/2019/OEaMM  
uzavretá podľa  § 6 ods. 1 a § 6a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, v súlade s článkom 12 Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Fiľakovo medzi 
nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Prevodca: Mesto Fiľakovo  
 Sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo  
 Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta Fiľakovo 
 IČO: 00316075 
 DIČ: 2021115052 
 IČ DPH: neplatca DPH 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
 Číslo účtu (IBAN): SK95 5200 0000 0000 0817 4961                 (ďalej len „prevodca“) 
  
                 
Nadobúdateľ:       Verejnoprospešné služby Fiľakovo 

(príspevková organizácia mesta)     
Sídlo:                          Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo 

    Štatutárny orgán :     Ing. Tibor Tóth – riaditeľ  
    IČO:       30232392 
    DIČ:   2021097529 
    IČ DPH:                           SK2021097529  
    Bankové spojenie:      OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
    číslo účtu:  SK12 5200 0000 0000 0836 6672           (ďalej len „nadobúdateľ“)                                                                                                         
 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy a predmet prevodu správy 
 

1. Predmetom  zmluvy  je  prevod  majetku mesta zverením do správy nadobúdateľa podľa 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce v znení neskorších predpisov a čl. 12 Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo.  
 

2. Predmetom  prevodu správy majetku prevodcu je podľa Karty majetku v evidencii 
(príloha č. 1), Protokolu o odovzdaní dokončených stavieb do hmotného investičného 
majetku (príloha č. 2) a Protokolu o zaradení majetku č. 2/2019 (príloha č. 3) Skládka 
inertného odpadu Fiľakovo – inv. číslo 021/0215. 
 

3. Predmet prevodu správy uvedený v bode 2 tohto článku bol schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č...../2017 zo dňa 18.04.2019. 

 
 

Článok III. 
Deň prevodu správy a jeho účel 

 
1. Prevod správy   majetku mesta sa uskutočňuje ku dňu 01.05.2019 v zostatkovej cene 

100.235,17 EUR (slovom stotisícdvestotridsaťpäť eur a 17/100 centov).  
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2. Majetok mesta uvedený v č. II. bod 2 tejto zmluvy, bude slúžiť nadobúdateľovi na 
plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 
 

 
Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 
 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje predmetný majetok mesta udržiavať v riadnom stave, využívať 
všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, 
zničeniu alebo zneužitiu, nie je oprávnený prenechať užívanie predmetu správy inej 
osobe. 
 

2. Prevodca oboznamuje nadobúdateľa, že s odovzdaním majetku nesúvisia žiadne 
neuhradené pohľadávky, záväzky, súdne spory, vecné bremená ani povinnosti 
vyplývajúce zo zmlúv. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, 

jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, určite, 
vážne, zrozumiteľne, bez omylu v osobe alebo predmete úkonu, nebola uzavretá v tiesni 
a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 
 

2. Túto zmluvu a je prílohy možno meniť alebo dopĺňať len na základe dodatkov, ktoré 
musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch rovnakého znenia a platnosti. Účastníci 
zmluvy sú držiteľmi po dvoch rovnopisov. 
 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.1 až 3. 
 
 
 
 

Vo Fiľakove, dňa 18.04.2019  
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................  ............................................................... 
Mgr. Attila Agócs, PhD.             Ing. Tibor Tóth 
     primátor mesta                                                                   riaditeľ VPS Fiľakovo        
        (prevodca)                                                                               (nadobúdateľ)                
      
 

 
 
 



PODNÁJOMNÁ ZMLUVA 
č. 01/2019/OEaMM 

 
uzatvorená v súlade s ustanovením § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Nájomca :  Mesto Fiľakovo 
   sídlo : Mestský úrad, Radničná 25, Fiľakovo, PSČ 986 01 
   zastúpené štatutárnym zástupcom: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor 
   IČO : 316075 
   DIČ : 2021115052 
   IČ DPH : neplatca DPH 
   bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s. 
   číslo účtu : 8174961/5200 
   IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
   BIC/SWIFT : OTPVSKBX                                 ( ďalej len „Nájomca“ ) 
 

a 
Podnájomca : Verejnoprospešné služby Fiľakovo 

(príspevková organizácia mesta)     
sídlo: Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo 

       zastúpené štatutárnym zástupcom: Ing. Tibor Tóth – riaditeľ  
IČO: 30232392 
DIČ: 2021097529 
IČ DPH: SK2021097529  

       bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
       číslo účtu: SK12 5200 0000 0000 0836 6672                   
                                                                                                           ( ďalej len „Podnájomca“) 
 

Čl. II 
Preambula 

 
1. Dňa 1. júla 2015 uzavreli Nájomca na strane jednej a Prenajímateľ Urbárske a lesné 

pozemkové spoločenstvo Fiľakovo na strane druhej nájomnú zmluvu na dobu určitú 
v trvaní 15 rokov od 1. júla 2015 s opciou na predĺženie nájmu na ďalšie obdobie, 
predmetom ktorej je nájom časti spoločných nehnuteľností členov urbariátu, ktoré 
tvoria bývalú ťažobnú plochu lomu stavebného kameňa v miestnej časti Chrastie I vo 
Fiľakove. Na základe bodu č. 7 Čl. VIII. nájomnej zmluvy je Nájomca oprávnený 
predmet podnájmu Ďalej prenajať Podnájomcovi, nakoľko Podnájomca je 
príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nájomcu.   

2. Nájomca vybudoval na prenajatých pozemkoch Skládku inertného odpadu Fiľakovo  
na vlastné náklady, ktorej prevádzkovanie má zabezpečiť Podnájomca. 

 
 Čl. III 

Predmet a účel zmluvy 
 

1. Nájomca prenecháva touto zmluvou Podnájomcovi predmet podnájmu do užívania 
a to na účely prevádzkovania Skládky inertného odpadu Fiľakovo. Podnájomca sa 
zaväzuje užívať predmet podnájmu v súlade so svojím predmetom činnosti v oblasti 
odpadového hospodárstva mesta Fiľakovo a platiť Nájomcovi za predmet nájmu 
dohodnuté nájomné.  
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2. Uzatvorenie tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami bolo schválené v zmysle 
uznesenia Mestského  zastupiteľstva vo Fiľakove č. .../2019 zo dňa 18. apríla 2019. 

 
Čl. IV 

Doba nájmu 
 

1. Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 18.04.2019 do 31.03.2030. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení tejto zmluvy o ďalšie obdobie v prípade, ak 

dôjde k predĺženiu Nájomnej zmluvy uvedenej v bode 1 Čl. II tejto zmluvy medzi 
Prenajímateľom a Nájomcom.  

3. Zmluvné strany môžu nájomný vzťah založený touto zmluvou skončiť kedykoľvek 
dohodou zmluvných strán. 

 
                                                                  Čl. V 

Výška a splatnosť nájomného 
 

1. Nájomca a Podnájomca sa dohodli na nájomnom za predmet podnájmu v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne : 
- ročné nájomné je stanovené vo výške ročnej daňovej povinnosti Prenajímateľa 

voči Nájomcovi ako správcovi dane z titulu dane z nehnuteľností za pozemky 
vedené na  LV č. 2445 k.ú. Fiľakovo so splatnosťou do 30. apríla bežného roka, 

- štvrťročné nájomné a vo výške 20% z ceny uloženia za každú tonu odpadu, ktorá 
sa uloží na skládku v sledovanom štvrťroku mimo odpadu pôvodcom, ktorého je 
Nájomca so splatnosťou do konca mesiaca nasledujúceho po štvrťroku v ktorom 
bol odpad uložený. 

2. Nájomca nie je platcom DPH. Nájomné je splatné na základe faktúr. Podklady 
k fakturácií štvrťročného nájomného (množstvo uloženého odpadu v sledovanom 
štvrťroku v tonách) poskytne Podnájomca Nájomcovi do 10 dní po ukončení štvrťroka 
v ktorom bol odpad uložený.  

 
 Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Podnájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s touto zmluvou. 
2. Podnájomca je povinný hradiť všetky náklady spojené s obvyklým užívaním predmetu 

podnájmu. 
3. Podnájomca je oprávnený vykonať zmeny na predmete podnájmu len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom nájomcu. 
4. Podnájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel podnájmu bez písomného súhlasu 

Nájomcu. 
5. Podnájomca nemôže predmet zmluvy do ďalšieho podnájmu tretej osobe. 
6. Podnájomca je zodpovedný za škody spôsobené jeho prevádzkovou činnosťou. 
7. Podnájomca zodpovedá v plnom rozsahu za zabezpečenie požiarnej ochrany 

vyplývajúcej z platných právnych predpisov, ako aj zodpovedá za všetky činnosti 
a zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa platných právnych predpisov. 

8. Podnájomca sa zaväzuje dodržiavať všetky ekologické zásady, pravidlá a právne 
predpisy týkajúce sa manipulácie s odpadmi. Podnájomca sa zaväzuje, že na predmete 
podnájmu neumiestni, ani nedovolí umiestniť, nebude používať, ani nedovolí 
používať, nebude spravovať ani nedovolí spravovať a nevnesie, ani nedovolí vniesť 
žiadne zdraviu škodlivé látky, zamorujúce alebo znečisťujúce materiály, jedovaté 
látky alebo odpady, infekčný materiál, ropné produkty, azbest alebo materiály 
obsahujúce azbest alebo akékoľvek iné podobné látky alebo materiály. 
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9. Nájomca je povinný informovať Prenajímateľa bez zbytočného odkladu o vzniku 
podnájomného vzťahu s Podnájomcom. 

10. Práva a povinnosti Nájomcu uvedené v čl. VIII Nájomnej zmluvy uzatvorenej 
s Prenajímateľom prechádzajú okrem bodu č. 7 tohto článku na Podnájomcu. 

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnia. 
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 4. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnocenných rovnopisoch, z toho po 2 ks pre  
Nájomcu a Podnájomcu a 1 ks pre Prenajímateľa. 

 5.  Táto zmluva je spísaná slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, bola pred podpisom prečítaná a na znak súhlasu zmluvnými stranami 
podpísaná. 

 
 

Vo Fiľakove, dňa 18. apríla 2019        
 

 
 
          Za Nájomcu:                                                Za Podnájomcu:  
  
 
 Mesto Fiľakovo    Verejnoprospešné služby Fiľakovo 
  
 
  
 
 
 ..............................................   ............................................. 
 Mgr. Attila Agócs, PhD.   Ing. Tibor Tóth 
 primátor mesta    riaditeľ VPS Fiľakovo 
  
 
          

 
 


