
Komisia Finančná a správy majetku  pri MZ vo Fiľakove                                    

                                                     ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia komisie finančnej a správy majetku MZ vo Fiľakove, ktoré sa  konalo dňa        

2.6.2021 

Prítomní:    1.  Csilla Gallová 

                     2. Ing.Róbert Belko 

                     3. PaedDr. Tímea Tankina Tóth 

                     4. Ing.Ladislav Rácz 

                     5. Agnesa Hustiová 

                     6. Beata Bakaová 

                     7.Ing.Agáta Balážová  

 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 

oboznámil s nasledovným programom rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Žiadosti nájomcov mestských nebytových priestorov na odpustenie nájomného v 

súvislosti s 2. vlnou pandémie Covid-19 Vyjadrenie k žiadosti o zmenu funkčného 

využitia ÚPN  

3. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom a StVS a.s. BB – 

Rozšírenie verejného vodovodu  IBV pod Červenou skalou  

4. NEZÁBUDKA n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo – žiadosť o úpravu doby trvania nájmu 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov v Zariadení soc. služieb Nezábudka. 

 

5.  ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM Fiľakovo – Mocsáry Lajos AI Fülek – Návrh na vyradenie 

neupotrebiteľného majetku  

 

6. Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. CKN č. 1893/6 vo  
         vlastníctve Mgr. Roman Haviar, 1. Mája 733/21, Fiľakovo 

7.  Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 301 v budove Podnikateľského inkubátora  
formou obchodnej verejnej súťaže 

 

8. Ing. Tibor Szentiványi, Strážna 18, Komárno-Nová Stráž – ponuka na bezodplatný prevod 
pozemku – Príloha č. 1 2. Attila Nagy a manž. Viktória Nagyový Feketeová, ul. L.N. Tolstého 
2079/A, Fiľakovo – žiadosť o predaj pozemku – Príloha č. 2 

9. Záver 

 

 K bodu č. 2 členovia sa vyjadrili nasledovne k odpusteniu nájomného navrhujú  nasledovne : 

                                P. Čomorovej  nie, nakoľko  nájomca fungoval, ako pohrebníctvo počas           

                                     pandémie Covid 19.      

                                Ďalší nájomcovia by mali zaplatiť aspoň  50% z nájomného, nakoľko 

prevádzkové náklady v budove / kúrenie/ nebolo vypnuté.   

Okrem uvedených nájomcov požiadali nasledovní daňovníci o zníženie dane: SIMON GROUP 

s.r.o. – žiada o odpustenie dane za užívanie VP za celoročnú stálu terasu na ul .Biskupickej 

pred prevádzkou MINIT – členovia navrhujú znížiť daň a Sáfrány Peter – žiada o zníženie 

dane za nevýherné hracie prístroje – členovia navrhujú znížiť daň 



                                    

K bodu č. 3 členovia súhlasia so zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi 

Mestom a StVS a.s. BB – Rozšírenie verejného vodovodu  IBV pod Červenou skalou  

 

 

K bodu č. 4. súhlasia so  žiadosťou  o úpravu doby trvania nájmu Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov v Zariadení soc. služieb Nezábudka 

K bodu č. 5.  členovia súhlasia   s Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku ZŠ Lajosa 

Mocsáryho s VJM Fiľakovo 

K bodu č. 6. členovia navrhujú Zrušenie predkupného práva Mesta Fiľakovo k pozemku parc. 
CKN č. 1893/6 vo vlastníctve Mgr. Roman Haviar, 1. Mája 733/21, Fiľakovo 
K bodu č.7 súhlasia so Zámer na prenájom nebytového priestoru m.č. 301 v budove Podnikateľského 
inkubátora  formou obchodnej verejnej súťaže 

K bodu č. 8 s ponukou P. Szentiványiho  o bezodplatný prevod pozemku súhlasia členovia, ale  

so žiadosťou P. Nagy nie , nakoľko  uvedený pozemok je registrovaný ako stavebný pozemok 

a nie záhrada. Nedoporučuje sa predať.  

 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha : prezenčná listina 

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Ing. Agáta Balážová                                                                     Csilla Gallová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


