
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie 

konanej dňa 2. júna 2015 
 
 
Program:   1. Voľba podpredsedu komisie 
                   2. Rokovací poriadok stálych komisií MsZ mesta Fiľakovo 
                   3. Návrh VzN mesta Fiľakovo č. 7/2015 o podmienkach držania psov na území mesta 
                   4. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2014 
                   5. Majetkovoprávne záležitosti mesta 
                   6. Aktuálne záležitosti 
                      

Prítomní:     
      Mgr. Andrea Mágyelová – podpredsedníčka 

                   Ing. Marian Miklian – člen 
                   Ing. Ladislav Rácz – člen 
                   Mgr. Csaba Baucsek – člen 
                   Mgr. Róbert Rubint – člen 
                   Ing. Agáta Balážová - tajomníčka 
                                                         

  
Dnešného zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie okrem predsedníčky. Zasadnutie 
zahájila a viedla tajomníčka komisie a po zvolení jej podpredsedníčka.   

 
1. V zmysle Rokovacieho poriadku komisií MsZ na návrh členov komisií bola za 

podpredsedníčku jednohlasne zvolená p. Mgr. Andrea Mágyelová.  
 

2. Všetci členovia komisie dostali materiál elektronickou formou. Tento materiál obsahoval aj 
Rokovací poriadok stálych komisií MsZ mesta Fiľakovo, preto sa členovia s ním oboznámili 
už vopred.  

 
3. Vedúci oddelenia vnútornej správy JUDr. Norbert Gecso predložil návrh VzN mesta 

Fiľakovo č. 7/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo. K tomuto návrhu 
komisia nemá žiadne pripomienky. 

 
4. Elektronicky bol, zaslaný materiál Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2014. 
 

Komisia do budúcnosti navrhuje: 
- pri finančnom plnení jednotlivých programov dbať na vykazovanie všetkých finančných 

nákladov týkajúcich sa jednotlivých programov (napr. mzdy a odvody) 
- pri školách chýbajú údaje o počte žiakov 
- pri školských jedálňach chýbajú údaje o počte odobratých obedov 
- ku komentáru napísať hodnotenie, či všetky príspevkové organizácie majú menej ako 

50% výrobných nákladov pokrytých tržbami 
 

5. V tomto bode boli prejednávané žiadosti a návrhy predložené vedúcim oddelenia 
ekonomiky a majetku mesta. 



 
I. Ladislav Kandera, Partizánska č. 60, Fiľakovo žiada o odkúpenie časti mestského 
pozemku, parc. CKN č. 3852/3 vedeného na LV č. 22272, k.ú. Fiľakovo vo výmere 296 m2. 
Podľa žiadateľa predmetnú časť pozemku v posledných rokoch využívajú len osoby, ktoré 
sa potrebujú zbaviť svojho odpadu. O daný pozemok sa mesto nestará, pretože ho kosia 
a čistia občania, ktorí v tejto časti bývajú a cez uvedený pozemok došlo v minulosti 
k viacerým krádežiam ako aj vlámaniam do rodinných domov, ktorých oplotenie hraničí 
s týmto pozemkom. Z uvedených dôvodov žiada pán Kandera o odkúpenie tejto časti 
mestského pozemku a tým po zrušení jestvujúcej cestičky by sa zabránilo vytváraniu 
čiernych skládok a kriminálnej činnosti.      

 
 



Komisia navrhuje: 
a/ preveriť či je súčasťou protipovodňového plánu mesta 
b/ zistiť či nie je v rozpore s ustanovením vodného zákona, nie je to ochranné pásmo ?  
c/ vyžiadať písomný súhlas majiteľov priľahlých pozemkov 
d/ stanovisko vodohospodárov 
e/ vecné bremeno, že vždy bude umožnený prístup v prípade čistenia potoka 
f/ cenu určiť znalcom  
 

II. Školská jedáleň pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15 – vedúca navrhuje vyradiť 
neupotrebiteľný majetok z inventára a to chladničku veľkú a malú, ako aj kuchynskú linku 
v celkovej hodnote 158,84 €. Opodstatnenosť návrhu posúdi stála komisia MaZ určená na 
likvidáciu majetku po vykonaní miestnej obhliadky. V prílohe návrhu vedúca predložila 
vyjadrenie potvrdenie elektro - opravára ako aj stolára o nefunkčnosti navrhovaných vecí. 
 

Komisia doporučuje:  
a/ kuchynskú linku  ponúknuť soc. odkázaným za symbolickú cenu  
b/ po schválení likvidačnou komisiou nefunkčné chladničky dať odviezť prostredníctvom firmy 
DETOX 
 

III. Vedenie mesta mieni vytvoriť nové mestské trhovisko v bezprostrednej blízkosti 
terajšieho na ul. Trhovej a to jednak s využitím časti nezastavaného pozemku vo vlastníctve 
p. Šoóšovej (parc. CKN č. 27/1) a jednak využitím nebytových priestorov ZUŠ (parc. č. CKN 
č. 26), v ktorých by sa zriadili predajné priestory, tzv. kóje. Vzhľadom na to, že v súčasnosti 
prebiehajú jednania medzi zmluvnými stranami, návrhy budú predložené komisiám 
dodatočne.   

 
Členovia komisie s myšlienku výstavby novej tržnice súhlasia a po predložení nájomnej alebo 
kúpno-predajnej zmluvy komisia zaujme svoje stanovisko. 
 

6. V tomto bode boli podpísané záznamy o vykonanom poučení o povinnosti mlčanlivosti 
podľa ustanovenia § 22 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj tlačivá žiadosti o poukazovanie mzdy. 

 
            
Nakoľko všetky body zasadnutia boli vyčerpané a žiadny člen komisie nemal pripomienky,  
podpredsedníčka  ukončila zasadnutie. 
 
 
   
 
 
 

Mgr. Andrea Mágyelová 
Podpredsedníčka komisie 
 

 
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová 


