Zápisnica
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie
konanej dňa 24. novembra 2016

Program: 1. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
2. Návrh VZN č. 6/2016 a Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Fiľakovo
3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
4. Návrh VZN č. 12/2016
5. 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
PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ
Ing. Agáta Balážová – tajomníčka
1. Na zasadnutí komisie boli prítomní všetci členovia. Po úvodnom uvítaní predsedníčkou boli
prejednávané Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo. Jedná sa o nasledovné OZ so
žiadosťami o dotáciu vo výškach:
a/ Spoločnosť Pro Futuro 700,- €
b/ Fiľakovský cross 700,- €
c/ OZ e-Talentum 650,- €
d/ OZ IN-NOVA 700,- €
e/ OZ Kvapky Rosy 700,- €
f/ OZ SLNIENKO 700,- €
g/ OZ Pivničný rad 950,- €
h/ Občianske združenie KOHÁRY 700,- €
i/ OZ Mestská organizácia JDS Fiľakovo 700,- €
j/ Spoločnosť PRO GAUDIO 300,- €
k/ OZ Mladý umelec 400,- €
l/ OZ – Kovosmaltskí zvárači 750,- €
m/ OZ MADOM 1.500,- €
n/ ZO Csemadok vo Fiľakove 2.100,- €
o/ Cirkevná organizácia Rehoľa menších bratov Františkánov 15.000,- €
p/ OZ FTC Fiľakovo 75.000,- €
2. Návrh VZN č. 6/2016 určuje podmienky zriadenia stanovíšť taxislužby, podmienky na vydanie
povolenia ako aj dobu platnosti povolenia. Stanovuje výšku nájomného, sankcie za porušenie
VZN a možnosti kontroly dodržiavania ustanovení nariadenia. Spolu s VZN sa vypracoval aj

Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Fiľakovo, ktorý presne vymedzuje práva
a povinnosti prevádzkovateľ a vodičov taxislužby.
3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta ako základný dokument pri nakladaní s majetkom
mesta určujú práva a povinnosti mesta a jej orgánov pri hospodárení a nakladaní s majetkom vo
vlastníctve mesta, kompetencie orgánov mesta, nadobúdanie majetku, spôsob a podmienky
prevodu vlastníctva majetku mesta na iné právnické a fyzické osoby, podmienky a postup pri
prenechaní majetku do užívania iným osobám, podmienky nakladania s pohľadávkami mesta,
nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta.
4. Bol predložený návrh VZN č. 12/2016, ktorý sa týka podávania žiadosti na zníženie alebo
odpustenie poplatku za komunálne odpady. Namiesto doterajšej lehoty na podávanie žiadostí do
31. januára bežného roka sa tento termín navrhuje na 31. marca bežného roka.
5. V tomto bode sa prejednávali majetkovoprávne nasledovné záležitosti:
a/ Materská škola – Óvoda a ŠJ pri MŠ Óvoda - Štúrova 1, Fiľakovo predložili návrh na vyradenie opotrebovaného, nepoužiteľného a neopraviteľného majetku.
b/ Mesto mieni realizovať verejnoprospešnú stavbu na ul. Mlynskej – Chodník pre peších vedľa
cesty II/571 smer Fiľakovo – Jesenské o celkovej ploche 730 m2. Pozemok parc. EKN č.
2342 je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci mejetkovoprávneho
vysporiadania nehnuteľnosti treba pozemok pod stavbou chodníka kúpiť od BBSK, nakoľko
mesto by nemohlo investovať svoje finančné prostriedky do cudzieho majetku. Na určenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti bol vypracovaný znalecký posudok, podľa ktorého cena
pozemku je 5,38€/m2, teda celková kúpna cena predstavuje 3.927,40 €.
c/ V zmysle záverov zasadnutia MsZ bola poslancami uložená mestu úloha na vyriešenie
situácie ohľadne RD Gubányiovcov. Jediným možným riešením je odkúpenie nehnuteľnosti.
Znalecká cena rodinného domu a priľahlého pozemku je 22.000,-€.
1. Komisia doporučuje MsR, resp. MsZ schváliť dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo
v nasledovných sumách:
a/ Spoločnosť Pro Futuro 700,- €
b/ Fiľakovský cross 500,- €
c/ OZ e-Talentum 650,- €
d/ OZ IN-NOVA 650,- €
e/ OZ Kvapky Rosy 700,- €
f/ OZ SLNIENKO 200,- €
g/ OZ Pivničný rad 850,- €
h/ Občianske združenie KOHÁRY 600,- €
i/ OZ Mestská organizácia JDS Fiľakovo 450,- €
j/ Spoločnosť PRO GAUDIO 150,- €
k/ OZ Mladý umelec 200,- €
l/ OZ – Kovosmaltskí zvárači 300,- €
m/ OZ MADOM 1.500,- €
n/ ZO Csemadok vo Fiľakove 2.100,- €
o/ Cirkevná organizácia Rehoľa menších bratov Františkánov 10.000,- €
p/ OZ FTC Fiľakovo 70.000,- €

2. Návrh VZN č. 6/2016 ako aj Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Fiľakovo
komisia doporučuje schváliť.
3. Komisia k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta nemá žiadne pripomienky a doporučuje
schváliť bez zmien.
4. S návrhom VZN č. 12/2016 komisia súhlasí a navrhuje doplniť: „V prípade, že potvrdenie nie je
v slovenskom, maďarskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad.
Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.“
5. a/ Komisia doporučuje likvidačnej komisii predložený návrh preveriť a vyradiť.
b/ Komisia doporučuje MsZ nehnuteľnosť - pozemok pod stavbou plánovanej výstavby chodníka
kúpiť od BBSK
c/ Komisia doporučuje vyzvať vlastníkov nehnuteľnosti o odstránenie stavby cez stavebný úrad,
nakoľko tam chodia aj malé deti a môže dôjsť k úrazu. Prípadne dať posúdiť statikom. Odkúpenie
stavby len v prípade ceny max do 10.000,- €, nakoľko budú vysoké náklady na odstránenie
stavby a likvidáciu sutiny.

PaedDr. Tímea Tankina Tóth
Predsedníčka komisie
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová

