
Správa 
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove konaného dňa 28. júna 2018 

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

 
 
 
1. FILWOOD-TRADE s.r.o., Čamovce 82 – Kúpa mestského pozemku – príloha č.1  
 
     Spoločnosť FILWOOD-TRADE s.r.o má záujem o kúpu mestského pozemku parc. CKN č. 3546/213 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 969 m2. Pozemok by mal slúžiť žiadateľovi na rozšírenie vstupu 
do areálu FILWOOD-TRADE s.r.o.. 
 
Vyjadrenie odd. výstavby, ŽP a SR : 
Oddelenie neodporuča odpredaj predmetného pozemku, nakoľko VPS aj v súčasnosti využíva časť tejto 
nehnuteľnosti v rámci lineárneho stláčania komunálneho odpadu. Podľa konzultácie s riaditeľom VPS, 
na budúci rok je naplánované premiestnenie všetkých zariadení stláčania do priestorov zberného dvora  
a len po uskutočnení tohoto zámeru treba prehodnotiť odpredaj spomenutého pozemku spolu s ďalšími 
uvoľnenými plochami v areáli ako jeden ucelený funkčný celok. 
 
Vyjadrenia komisií: 
Komisia výstavby, ÚP a ŽP: neodporúča odpredaj pozemku, súhlasí s názorom odd. výstavby, ŽP a SR. 
Komisia mestského majetku a finančná komisia: nesúhlasí s odpredajom pozemku 
Komisia regionálnej politiky, podnikatelská a cestovného ruchu : navrhuje vyhovíte žiadateľovi 
 
Členovia mestskej rady nedoporučujú odpredaj predmetného pozemku. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
n e s c h v a ľ u j e   
 odpredaj mestského pozemku parc. CKN č. 3546/213 zastavané plochy a nádvoria o výmere 969 m2 do 
vlastníctva FILWOOD-TRADE s.r.o., Čamovce. 
 
 
2. ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania - Záložná zmluva č. 600/44/2018 – príloha č. 2 
 
     ŠFRB doručil Mestu Fiľakovo Záložnú zmluvu č. 600/44/2018, predmetom ktorej je zabezpečenie 
poskytnutého úveru v sume 619 150,00 EUR nehnuteľnosťou, t.j. stavbou bývalého hotela Sputník, na 
ktorú bude úver použitý. Táto zmluva podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Záložnej zmluvy č. 600/44/2018 medzi Záložným veriteľom Štátnym fondom rozvoja bývania 
Bratislava, IČO 31749542, Záložcom KP REALSTAV s.r.o., Lučenec, IČO 36432032 a Dlžníkom 
Mestom Fiľakovo, IČO 00316075,  predmetom ktorej je zabezpečenie poskytnutého úveru Štátnym 
fondom rozvoja bývania Dlžníkovi záložným právom k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Záložcu, ktoré sú 
zapísané na LV č. 2475 k.ú. Fiľakovo ako pozemky reg. C parc. CKN č. 1209 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 514 m2, parc. CKN č. 1210 zastavané plochy a nádvoria o výmere 646 m2 a stavby 
Bytový dom, súp.č. 768 na parc. CKN č. 1209 v podiele 1/1. 

 
3. Projekt na zvýšenie zamestnanosti vo Fiľakove - TAPE 
 
     Mesto Fiľakovo po úspešnom projektovom zámere na zvýšenie zamestnanosti vo Fiľakove v rámci 
Programu spolupráce Interreg VA Slovensko - Maďarsko konzorcia partnerov (názov projektu 
„Between R2 and M3. Toward a new cross-border north-south economic development axis”) má 
zaobstarať stavebné pozemky pre účely vybudovania priemyselnej haly s potrebnou inštraštruktúrou 
s tým, že do žiadosti o NFP treba už uviesť konkrétne nehnuteľnosti  s konkrétnou kúpnou cenou. 
Nehnuteľnosti majú byť situované podľa  samotného charakteru projektu v priemyselnom prostredí 



a preto boli oslovení podnikateľské subjekty pôsobiace v areáli bývalého Kovosmaltu š.p. na 
aktualizáciu už ich predložených ponúk z predošlých rokov.  
 
     Mestský úrad obdržal začiatkom júna 3 cenové ponuky na odpredaj nehnuteľností od nasledovných 
firiem : 
 
Schneiderová Veronika, Fiľakovo – pozemky o celkovej rozlohe 1,8111 ha s priemyselnými stavbami 
za kúpnu cenu 140.000,00 EUR s DPH, 
 
ZÓNA s.r.o., Fiľakovo - pozemky o celkovej rozlohe 1,0773 ha s dielňami, garážami a 
administratívnou budovou za kúpnu cenu 221.038,20 EUR s DPH, 
 
FESTAP s.r.o., Bratislava – dvojpodlažný objekt o ploche 1051 m2 s doplnkovou stavbou a okolitými 
pozemkami o ploche 0,5 ha za kúpnu cenu 228.000 EUR s DPH. 
 
     Tieto ponuky sú dostupné k nahliadnutiu na odd. ekonomiky a majetku mesta. 
 
    Dňa 19. júna 2018 bol vykonaný poslanecký prieskum v uvedených lokalitách za účasti 10 poslancov, 
ktorí po obhliadke takmer jednohlasne preferujú ponuku  od Schneiderovej a navrhujú jej ponuku 
predkladať na rozhodnutie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Podľa nich realizáciou 
projektu mesto okrem zvýšenia zamestnanosti vo Fiľakove docieli aj rehabilitáciu tej časti bývalého 
závodu, ktorá sa nachádza najbližšie k historickej časti mesta. 
 
Návrh na uznesenie : 
Mestské zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluveáložnej zmluvy č. 600/44/2018 medzi Záložným veriteľom Štátnym 
fondom rozvoja bývania Bratislava, IČO 31749542, Záložcom KP REALSTAV s.r.o., Lučenec, IČO 
36432032 a Dlžníkom Mestom Fiľakovo, IČO 00316075,  predmetom ktorej je zabezpečenie 
poskytnutého úveru Štátnym fondom rozvoja bývania Dlžníkovi záložným právom k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve Záložcu, ktoré sú zapísané na LV č. 2475 k.ú. Fiľakovo ako pozemky reg. C parc. CKN č. 
1209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2, parc. CKN č. 1210 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 646 m2 a stavby Bytový dom, súp.č. 768 na parc. CKN č. 1209 v podiele 1/1. 

 
 
Vo Fiľakove dňa 21.10.2018 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Zoltán Varga 
                                                                                         vedúci odd. EaMM 
 


















