
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 23. marca 2017 

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

 
 
 
ARDIS, a.s. – Obchodná galéria Fiľakovo 
 
1. Postúpenie práv a povinností  – príloha č. 1 
  
     ARDIS, a.s. ako postupca oznámil Mestu Fiľakovo listom zo dňa 17.01.2017, že postúpila na základe 
Kúpnej zmluvy z 30.09.2016 všetky práva a povinnosti vo veci stavebnej akcie pod názvom „Obchodná 
galéria Ardis Fiľakovo“ na postupníka Slovak Retail Projekt Delta k.s., Košice. Ide predovšetkým              
o práva a povinnosti vyplývajúce priamo z právoplatného územného rozhodnutia a povoľovacieho 
stavebného konania, ktoré v súčasnosti prebieha na Spoločnom obecnom úrade vo Fiľakove ako aj 
z odplatnej Nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Fiľakovo a schválenej uznesením č. 10/2016 dňa 
25.02.2016 na prenájom mestských pozemkom na vybudovanie chodníka a elektrickej prípojky. 
     Podľa názoru právnika, ARDIS nemohol spôsobiť týmto jednostranným oznámením zmenu práv a 
povinností z Nájomnej zmluvy, pretože na takúto zmenu je potrebný jednoznačne aj súhlas Mesta 
Fiľakovo, ktoré pri uzavieraní zmluvy a aj pri schvaľovaní dôvodu hodného osobitného zreteľa 
vychádzalo z toho, že jeho zmluvným partnerom - nájomcom bude ARDIS. Po osobnom stretnutí 
s riaditeľom ARDIS, a.s. bola doručená mestu žiadosť  o uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv a prevode 
povinností medzi postupcom resp. pôvodným nájomcom ARDIS, a.s., postupníkom resp. novým 
nájomcom Slovak Retail Projekt Delta k.s. a prenajímateľom Mesto Fiľakovo. Táto zmluva podlieha 
schváleniu mestského zastupitelstva. 
 
Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
postúpenie práv a povinnosti z postupcu ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom na postupníka Slovak Retail 
Projekt Delta k.s., Košice, ktoré vyplývajú z právoplatného územného rozhodnutia č. FĽ-SP-121/2013, 
vydaného Mestom Fiľakovo dňa 08.08.2013  a povoľovacieho stavebného konania, ktoré v súčasnosti 
prebieha na Spoločnom obecnom úrade vo Fiľakove na stavebnú akcie s názvom Obchodná galéria 
Ardis Fiľakovo. 
 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o postúpení práv a prevode povinností medzi postupcom resp. pôvodným nájomcom 
ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom, postupníkom resp. novým nájomcom Slovak Retail Projekt Delta k.s., 
Košice a prenajímateľom Mesto Fiľakovo. 

 

2. Zriadenie vecného bremena – príloha č. 2 
  
     Investor Obchodnej galérie má záujem pripraviť zásobovanie objektu zo zadnej časti cez mestské 
pozemky (parc. CKN č. 1892/1 -  ostatné plochy o výmere 353 m2 a parc. CKN č. 1893/1 – ostatné 
plochy o výmere 1115 m2) tak, aby nebol v kolízii s plánovaným futbalovým ihriskom a preto uvažuje 
o odkúpenie  časti týchto pozemkov alebo o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vstupu 
a prechodu osobami a vjazdu dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom zásobovania 
objektu. Podľa názoru investora by sa dala pri realizácii tejto komunikácie vybudovať aj časť areálu 
ihriska, čo by malo efekt trvale platného stavebného povolenia na ihrisko bez potreby ďalšieho 
predlžovania stav. povolenia. 

     V súčasnom štádiu výstavby galérie by bolo pre mesto výhodnejšie aplikovať  zriadenie odplatného 
vecného bremena na mestské pozemky o ploche cca. do 630 m2 (na určenie presnej výmery treba 
vypracovať geometrický plán) s predkupným právom v prospech investora stavby. Výška jednorazovej 
odplaty by mohla byť podľa návrhu riaditeľa ARDIS 20,00 EUR/m2. 

 



Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
v prospech investora stavby Obchodná galéria Fiľakovo zriadenie vecného bremena spočívajúce 
v práve vstupu a prechodu osobami a vjazdu dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky  t.j. časti 
parc. CKN č. 1892/1 a parc. CKN 1893/1 vo vlastníctve Mesta Fiľakovo (LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo) 
v rozsahu novovyhotoveného geometrického plánu o celkovej ploche cca. do 650 m2 za účelom 
zásobovania objektu. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške   
20,00 EUR/m2. Pre investora stavby sa zriaďuje k zaťaženým mestským pozemkom aj predkupné právo. 
 
                                                                                                                                           
Vo Fiľakove, dňa 15.03.2017 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
 
 
 

 
 
 
 












