
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 15. novembra 2017 

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

 
 
 
1. Hradné muzeum vo Fiľakove – Návrh na vyraďovanie knižničných dokumentov– príloha č.1  
 
     Členovia vyraďovacej komisie pri HM vo Fiľakove navrhujú vyradiť z knižného fondu 233 
dokumentov v hodnote 1.037,33 EUR z dôvodu opotrebovanosti a 81 dokumentov v hodnote 229,96 
EUR z dôvodu straty a nezrevidovania. Podrobný zoznam knižničných dokumentov je prístupný 
k nahliadnutiu na OEaMM. 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisie určená na posúdenie opodstatnenosti likvidácie: vykonala miestne zisťovanie a súhlasí 
s likvidáciou knižničných dokumentov. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia ako aj komisia regionálnej politiky, podnikatelská a 
cestovného ruchu : taktiež súhlasí s vyradením dokumentov z knižného fondu HM vo Fiľakove. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
vyradenie knižničných dokumentov v celkovej hodnote 1.267,29 EUR z majetku Hradného múzea vo 
Fiľakove . Likvidačná komisia je povinná predložiť mestskému úradu zápisnicu o vyradení dotknutého 
majetku do 30.11.2017. 
 
 
 
2. Pavlíková Gabriela, Šiat. Bukovinka 81 – darovanie ornej pôdy Mestu Fiľakovo – príloha č.2 
 
     Menovaná ako podielová spoluvlastníčka (LV č. 3619) ornej pôdy parc. EKN č. 976/1 o výmere 
5185 m2 v k.ú. Fiľakovo chce darovať mestu túto nehnuteľnosť vo veľkosti svojho spoluvlastníckeho 
podielu 10/480. Na ponúkaný spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 108 m2. Pozemok je situovaný 
v okrajovej časti mesta smerom na Šíd a má celkom 10 spoluvlastníkov. 
 
Komisia mestského majetku a finančná komisia: odporúča prijať ponúkaný pozemok. 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : berie na vodomie darovanie 
nehnuteľnosti.  
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: nemá námietky k uzatvoreniu darovacej zmluvy. 
 
Poznámka odd. ekonomiky a majetku mesta: žiaľ, súčasná legislatíva zákon č. 140/2014 Z.z. o 
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení noviel všeobecne neumožňuje len tak 
jednoducho uzatvoriť darovaciu zmluvu na poľnohospodársky pozemok, nakoľko prevádzajúci môže 
previsieť vlastníctvo ornej pôdy na inú osobu len postupom určeným týmto zákonom. Prevádzajúci je 
povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní 
v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zároveň musí túto ponuku zverejniť aj na úradnej 
tabuli v obci, kde sa pozemok nachádza. V našom prípade Mesto Fiľakovo ani nemôže reflektovať na 
takúto ponuku, nakoľko nesplňa základnú podmienku nadobudnutia ornej pôdy, tj. nevykonáva 
poľnohospodársku činnost.     
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie darovacej zmluvy s darujúcou Pavlíkovou Gabrielou rod. Síkorová, bytom Šiatorská 
Bukovinka č. 81 na prevod pozemku z LV č. 3619 k.ú. Fiľakovo a to parc. EKN č. 976/1 orná pôda o 
výmere 5185 m2 v podiele 10/480, nakoľko Mesto Fiľakovo nie je oprávneným nadobúdateľom 
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 140/2014 Z.z. v znení noviel. 
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3. Komunitné centrum Fiľakovo – výzva na výstavbu a rekonštrukciu KC – príloha č.3. 
 
    KC Fiľakovo s podporou rôznych mimovládnych organizácií (OZ Čarovné husle, OZ DATABO, ŠK 
Powerlifting Fiľakovo) žiada mesto o zapojeni sa do výzvy MV SR, ktorá je zameraná na výstavbu a 
rekonštrukciu komunitných centier, nakoľko súčasné priestorové podmienky KC v budove Mestského 
kultúrneho strediska sú nevyhovujúce pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb.  
     Žiadatelia z uvedeného dôvodu vykonali prieskum nehnuteľností, z ktorých sa im najviac pozdávali 
nasledovné nehnuteľnosti: 
a/ Rozostavaná dvojpodlažná stavba  na Hlavnej ulici s predajnou cenou cca. 9.000,00 EUR. Vlastníkom 
stavby je E. Kelemen s manželkou. 
b/ Rodinný dom na Radničnej ulici, ktorý je vo vlastníctve rodiny Péterovej. 
c/ Bývalá budova CVČ na Mlynskej ulici, ktorá je vo vlastníctve Mesta Fiľakovo. 
d/ Rodinný dom „Gubániovcov“ na Ul. čs. armády, ktorý sa stáva už čoskoro mestským majetkom. 
 
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva : Najvhodnejším variantom je pre členov komisie prvá 
nehnuteľnosť – tzv. Kelemenov dom na Jilemnického ulici, napriek tomu, že to nie je dostavaná budova.  
 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : navrhuje vybudovať komunitné 
centrum v budove vo vlastníctve p. Kelemena a manželky. 
 
Komisia mestského majetku a finančná komisia: navrhuje vybrať vhodnú stavbu pre zriadenie KC 
Fiľakovo zo stavieb nachádzajúcich sa na ul. Hlavnej alebo na ul. Radničnej. 
 
Komisia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja, referátu životného prostredia a investícii 
k uvedeným nehnuteľnostiam má nasledovné pripomienky: 

a/ Rozostavaná dvojpodlažná stavba na rohu ul. Hlavná a Jilemnického je v zlom technickom stave, 
nedokončená stavba už cca 24 rokov je vystavená poveternostným vplyvom, objekt nedisponuje 
dvorom, parkovanie je možné len na miestnej komunikácii, napojenie objektu na verejnú kanalizáciu je 
problémové.  
Na základe uvedených komisia neodporúča odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti.  
 
b/ Rodinný dom na ul. Radničnej bola postavená v rokoch 1929 – 30, príjazdová cesta do dvora je veľmi 
úzka cca 2 - 2,10 m. Parkovanie v tejto časti ulice je problematické, nakoľko táto trasa nie je spoplatnená  
autá parkujú na kraji cesty v obidvoch jazdných pruhoch.  
Komisia je toho názoru, že uvedená nehnuteľnosť z priestorového hľadiska nevyhovuje pre účely 
komunitného centra. 
 
c/ Bývalá budova CVČ na Mlynskej ulici, ktorá je vo vlastníctve Mesta Fiľakovo.  
Budova aj veľký okolitý pozemok priestorovo vyhovuje pre účely komunitného centra. Výhodou je, že 
nehnuteľnosť je v majetku mesta.  
Nevýhodou je, že objekt ako aj okolie je dlhodobo zanedbané a rekonštrukcia na KC vyžaduje veľké 
náklady. 
 
d/ Rodinný dom „Gubániovcov“ na Ul. Československej armády.  
V zmysle Územného plánu mesta Fiľakovo stavba sa nachádza v území „Bývanie čisté“, ktoré slúži 
výlučne pre funkciu bývania v rodinných domoch, preto komisia neodporúča zriadenie komunitného 
centra v uvedenej nehnuteľnosti. 
 
Upozorňujeme na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na ul. Biskupická 1233/42 (budova fi. Falcon sport) 
„Krajčírska dielňa a prístavba k dielni“  a je na predaj.  
Predmetný objekt priestorovo vyhovuje pre účely komunitného centra a je udržiavaný, preto 
rekonštrukcia na KC nevyžaduje veľké náklady. Budova z hľadiska Územného plánu mesta sa nachádza 
sa v lokalite „Zmiešané mestské“ kde je prípustné umiestniť zariadenia kultúrne, zábavné, sociálne, 
zdravotné a športové.  
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
............................................................  
……………..……………………………. 
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4. ZŠ Farská lúka 64/A vo Fiľakove – Návrh na vyraďovanie majetku - príloha č.4  
 
     Členovia inventarizačnej komisie pri ZŠ navrhujú vyradiť neupotrebiteľný majetok školy v celkovej 
hodnote 1.166,15 EUR. Ide celkom o 217 ks predmetov. Inventúrny súpis majetku je dostupný  
k nahliadnutiu na OEaMM. 
 
Členovia jednotlivých komisií súhlasia s vyradením neupotrebiteľného majetku v celkovej hodnote 
1.166,15 EUR z inventára ZŠ Farská lúka 64/A vo Fiľakove. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
vyradenie neupotrebiteľného majetku v sume 1.166,15 EUR z inventára ZŠ Farská lúka 64/A vo 
Fiľakove. Likvidačná komisia je povinná predložiť mestu zápisnicu o vyradení dotknutého majetku do 
30.11.2017. 
 
 
5. Mag Ernest a manž. Mgr. Magová Anita, B. Nemcovej 1627/2, Fiľakovo - žiadosť o odkúpenie  
pozemku – príloha č.5 
 
     Vlastníci rodinného domu s.č. 1627 žiadajú o odkúpenie mestského pozemku parc. CKN č. 3857/3 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, ktorý tvorí súčasť garáže. Dôvodom kúpy je 
majetkovoprávne vysporiadanie vlastnického vzťahu k pozemku pod stavbou garáže. 
 
Pozn. OEaMM:  Predaj pozemku môže mesto realizovať v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko prevádzaný pozemok  tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcich.  
 
Komisie sa nevyjadrili k uvedenej záležitosti do termínu vypracovania tejto správy. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
odpredaj mestského pozemku parc. CKN č. 3857/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 z LV 
2272 k.ú. Fiľakovo z titulu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel za cenu určenú znaleckým posudkom, tj.                
10,60 EUR/m2 do vlastníctva Mag Ernest rod. Mag, nar…….., r.č…………. a manželky Mgr. 
Magová Anita rod. Agócsová, nar…………, r.č…………., obaja trvale bytom 986 01 Fiľakovo, 
B. Nemcovej č. 1627/2 v podiele 1/1 v režime BSM. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, 
že pozemok tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou rodinného domu súp.č. 1627 vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok tvorí súčasť garáže.  Všetky 
náklady súvisiace s prevodom pozemku znášajú kupujúci. 
 
 
  
Vo Fiľakove dňa 07.11.2017 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 

































 
 
 
 

     Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01,        
IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  

zverejňuje zámer odpredať nehnuteľnosť 
z majetku mesta Fiľakovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
     Predmetom odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je mestský pozemok parc. CKN 
č. 3857/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 kupujúcim Mag Ernest a manž. Mgr. 
Magová Anita, B. Němcovej 1627/2, Fiľakovo za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 
vo výške 10,60 EUR/m2. Pozemok je situovaný na ul. B. Němcovej vo Fiľakove.  
 
     Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že prevádzaný pozemok tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného 
domu súp.č. 1627 vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok tvorí súčasť garáže.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Fiľakove dňa 27.10.2017 

                               
       ..................................................  

 Vyvesené: 27.10.2017                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD. 
  Zvesené: ...........2017                                                                     primátor mesta 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA MESTSKÉHO MAJETKU 
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETE ĽA 


