Zápisnica
zo zasadnutia komisie mestského majetku a finančnej komisie
konanej dňa 30. októbra 2017
Program: 1. Hradné múzeum – Návrh na vyraďovanie
2. Pavlíková Gabriela – Darovanie ornej pôdyt
3. Komunitné centrum . Výzva na výstavbu a rekonštrukciu
4. ZŠ Farská lúka 64/A – Návrh na vyradenie
5. VZN mesta Fiľakovo č.4/2017
Prítomní: PaedDr. Tímea Tankina Tóth - predsedníčka
PhDr. Róbert Rubint – člen
Ing. Valéria Budaiová – člen
Ing. Ladislav Rácz – člen
Ing. Marian Miklian – člen
Ing. Agáta Balážová – tajomníčka
Hostia: PhDr. Andrea Mágyelová – prednostka MsÚ
Predsedníčka komisie PaedDr. Tímea Tankina Tóth privítala prítomných a oboznámila ich s programom
dnešného zasadnutia.
1. Členovia vyraďovacej komisie pri HM vo Fiľakove navrhujú vyradiť z knižného fondu 233 dokumentov
v hodnote 1.037,33€ z dôvodu opotrebovanosti a 81 dokumentov z dôvodu straty a nezrevidovania.
2. Gabriela Pavlíková, Šiatorská Bukovinka č.81 je podielovou spoluvlastníčkou ornej pôdy p.č. 976/1
o výmere 5185 m2 vedenej na LV č. 3619 vo veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu 10/480, ktorú
chce darovať mestu.
3. KC Fiľakovo s podporou mimovládnych organizácií žiada mesto o zapojení sa do výzvy MV SR, ktorá
je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. 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,-€.
b/ Rodinný dom na Radničnej ulici č. 582/12.
c/ Bývalá budova CVČ na Mlynskej ulici.
d/ Rodinný dom „Gubányiovcov“ na ul. Čsl. Armády.
4. Základná škola Farská lúka č.64/A predložila návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v celkovej
výške 1.166,15€.
5. Návrh VZN č. 4/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 12/2016.

Komisia odporúča:
1/ Vyradiť na základe predloženého zoznamu a zápisnice likvidačnej komisie knižné dokumenty
z inventára HM vo Fiľakove.
2/ Prijať ponúkaný pozemok od p. Gabriely Pavlíkovej.
3/ Vyradiť na základe predloženého zoznamu a zápisnice likvidačnej komisie neupotrebiteľná majetok
ZŠ Farská lúka č.64/A.
Komisia navrhuje:
1/ Vybrať vhodnú stavbu pre zriadenie KC Fiľakovo zo stavieb nachádzajúcich sa na ul. Hlavnej alebo na
ul. Radničnej.
2/ Podľa vedomostí komisie sa pripravuje novela zákona o daniach a miestnych poplatkoch, ktorá má byť
platná od 1.1.2018, nie je dôvod na prijatie VZN č. 4/2017. Uvedenú zmenu navrhuje zapracovať do VZN
platnú v novom zdaňovacom období.

PaedDr. Tímea Tankina Tóth
Predsedníčka komisie
Tajomníčka: Ing. Agáta Balážová

