Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku
konanej dňa 6. júna 2019
Program: 1. Hodnotiaca správa programového rozpočtu na rok 2018
2. Zverejnenie zámeru výpožičky mestského majetku
3. Majetkovoprávne záležitosti
4. Návrh na cenu primátora cenu mesta
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. Predsedníčka komisie Csilla Gallová
privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešného zasadnutia.

1. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta na rok 2018.
Materiál hodnotiacej správy bol rozoslaný elektronicky všetkým členom komisie, ktorí ho doma
preštudovali a na zasadnutí nemal už žiadny člen komisie k správe pripomienku.

2. Zverejnenie zámeru výpožičky mestského majetku
Predmetom výpožičky je prenechávanie častí troch mestských pozemkov o ploche 2m2 za účelom
umiestnenia 3 ks kontajnerov na zber použitého oblečenia a obuvi pre vypožičiavateľa HUMANA People
to People SLOVAKIA o.z.. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je verejný a charitatívny záujem slúžiaci
pre verejnoprospešné účely.
Navrhované lokality na umiestnenie kontajnerov:
- časť pozemku parc. KN-C č. 1142/4 o ploche 2 m2 vedľa chodníka na ul. Mládežníckej medzi
detským ihriskom a Filbytom s.r.o.,
- časť pozemku parc. KN-C č. 2399 o ploche 2 m2 vedľa chodníka na križovatke ulíc Parková –
Sládkovičová a
- časť pozemku parc. KN-C č. 3800/1 o ploche 2 m2 na Fasrkej lúke pred budovou VPS Fiľakovo.

3. Majetkovoprávne záležitosti
Na dnešné zasadnutie boli predložené dve žiadosti:
1. Šuvert Július, Hajnáčka 477 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Žiadateľ žiada o odkúpenie mestského pozemku o celkovej výmere 902 m2 z dôvodu výstavby rodinného domu. Pozemok je situovaný pod Vereškou a jeho využitie je veľmi obmedzené, nakoľko nad nehnuteľnosťou sa nachádza VN vedenie s ochranným pásom 10-15 m od krajného vodiča. Napriek tejto
skutočnosti žiadateľ trvá na svojom zámere.
2. Oláhová Barbora, Švermova 11, Fiľakovo - ponuka na odkúpenie spoluvlastnického podielu
k rodinnému domu
Oláhová Barbora je podielovou spoluvlastníčkou (v polovici) rodinného domu s.č. 284 s pozemkami
parc. CKN č. 2959 a 2960 o celkove výmere 332 m2 na ul. Švermovej č. 11. Ďalšiu polovicu vlastní
mesto (LV č. 292). V skutočnosti sa jedná o dom, ktorý pozostáva z prednej a zadnej časti. Prednú časť
domu už 30 rokov užíva rodina Oláhová, pričom zadná tzv. mestská časť nebola nikdy obývaná. Táto
časť je značne schátralá s prepadnutým stropom a strešnou konštrukciou. Z dôvodu zrútenia strechy
došlo k poškodeniu krovu s krytinou a komínom aj nad prednou časťou domu a tým je v súčasnosti už
ohrozená aj bezpečnosť ich užívateľov. Z uvedeného dôvodu pani Oláhova ponúka mestu na odkúpenie
svojho spoluvlastnického podielu k uvedeným nehnuteľnostiam za 5.000,00 €, za ktoré by vedela zabezpečiť vhodnejšie a bezpečnejšie bývanie pre celú rodinu. V prípade neakceptovania jej ponuky
žiada mesto o odstránenie havarijného stavu na mestskej časti domu, aby nevznikla na jej majetku ešte
väčšia škoda.
4. Návrh na cenu primátora cenu mesta
Na cenu primátora boli navrhnutí nasledovní: Erik Gallo, František Szajko
Na cenu mesta boli navrhnutí: Ing. Ladislav Estefán, Marian Mesiarik, Róbert Tomilya. Nagy András
Odôvodnenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Komisia doporučuje:
-

Schváliť Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta na rok 2018
Schváliť Zmluvu o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi, následne aj zmluvu
o výpožičke nehnuteľného majetku za účelom umiestnenia zberných kontajnerov
Predaj nehnuteľností Júliusovi Šuvertovi priamym predajom so zverejnením zámeru s lehotou na
doručenie cenových ponúk záujemcov. Cena pozemku by nemala ísť pod cenu určenú znalcom.

Komisia nedoporučuje:
-

Odkúpenie nehnuteľností od Barbory Oláhovej za cenu 5.000,-€.

Komisia navrhuje:
-

Dať posúdiť statikom stav rodinného domu Barbory Oláhovej, či je život ohrozujúci stav, prípadne
určiť cenu na opravu. Navrhnúť odpredaj podiel z vlastníctva mesta spoluvlastníčke.

Zapísala: Ing. Agáta Balážová

Csilla Gallová - presdekyňa

Komisia finančná a správy majetku - navrhuje
Cena primátora:
1. Erik Gallo – majster sveta v kolkoch. Koncom apríla sa stal majstrom SR v dorastencoch ,
striebro na nich získal v kombinácii, prelomil desaťročný rekord 665 zhodených kolkov.
Najväčším úspechom bolo jeho víťazstvo na svetovom šampionáte v českých Rokycanoch. Titul
majstra sveta získal za výkon 631 zhodených kolkov.
2. František Szajko – osobnosť roka 2018. Získal cenu Roma Spirit za inšpiratívne projekty
a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Koncom roka 2018, na jubilejnom
desiatom odovzdávaní cien, bol v kategórii osobnosť roka laureátom. Bol nominovaný za
mentorskú činnosť, voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov
v silovom trojboji so športovým klubom Powerlifting FTC Fiľakovo.

Cena mesta:
1. RNDr. Róbert Tomolya – zahraničné ocenenie. Získal ocenenie na podnet EMMI založené
Bonis Bona – ocenenie za národné talenty („od dobrého sa dobré naučiť“), ktoré je za významnú
prácu pedagógov s prácou s nadanými doma i v zahraničí.
2. Marian Mesiarik – dobrovoľník. Za aktívnu a nezištnú prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore,
ktorého je predsedom ako aj organizátorom súťaže Železný hasič Novohradu. Za významnú
činnosť v zoskupení Bunker team-u, pri odkrývaní nových častí podzemných chodieb a úkrytov.V
mapovaní spomienok na históriu a 2. svetovú vojnu, napr. film Vianoce 1944.
3. Ing. Ladislav Estefán – za záslužnú a dlhodobú prácu v občianskom združení Koháry. Založili
každoročne usporadúvané Hradné hry, ktoré oslavujú v tomto roku 20-ročné jubileum. Na
základe finančnej zbierky OZ bol postavený pomník hrdinom maďarskej revolúcie na Nám.
padlých hrdinov.

