
 
 
 

     Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 
316075 v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje predať svoj majetok priamym predajom a zároveň zverejňuje lehotu na doručenie cenových 
ponúk záujemcov. 

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo Fiľakove na ul. Mlynskej (bývalý areál CVČ) a to stavba 
súp.č. 390 na parc. CKN č.  3703 a pozemky parc. CKN č. 3703 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1213 m2, parc. CKN č. 3701 záhrady o výmere 1303 m2 a parc. č. CKN 3704 záhrady 
o výmere 556 m2 v podiele 1/1 a parc. CKN č. 3702 záhrady o výmere 731 m2 v podiele 1/4. 
 
Popis nehnuteľnosti : Jedná sa o samostatne stojací objekt, ktorý v minulosti slúžil ako rodinný dom 
a od 1995 do 2005 bol využitý ako Centrum voľného času pre mesto Fiľakovo. Stavba bola 
vybudovaná v roku 1930. Budova má jedno podzemné podlažie rozm. 12,85 x 4,95 m s 3 
miestnosťami a jedno nadzemné podlažie rozm.18,80 x 13,60 m s 8 miestnosťami. Objekt je z dvoch 
strán ohraničený betónovou terasou. K stavbe patrí aj podzemná pivnica rozm. 2,5 x 10,5 m 
s klenbovým stropom. Stavba vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, vzhľadom k tomu, že už dlhodobo 
neslúži svojmu účelu.  
 
     Záujemcovia o kúpu budovy a prislúchajúcich pozemkov môžu doručiť cenové ponuky na adresu 
mestského úradu písomne v lehote do 20. júla 2017 v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – 
Priamy predaj“. Ponuka záujemcu musí obsahovať aj spôsob využitia nehnuteľností. 
     Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Vyhodnotenie cenových ponúk 
záujemcov sa uskutoční na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva po termíne skončenia 
súťaže. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo výberu z možných ponúk, resp. 
neakceptovanie ponuky. Vyhlasovateľ  bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí jeho 
návrhu ako aj účastníkov, ktorí  neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. 

     V prípade záujmu bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku mesta môžete 
získať na tel. čísle 0915264290 (Ing. Varga), e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk  alebo osobne na 
Mestskom úrade vo Fiľakove na odd. ekonomiky a majetku mesta č. kanc. 12 (prízemie).  

Vo Fiľakove, dňa 13.06.2017 
 
 
                                                                                                                        v.r. 
                                                                                                         ........................................ 
                                                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD 
                                                                                                                primátor mesta              
                                 
                   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Zverejnené od : 14.06.2017 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREDAJA MESTSKÉHO MAJETKU 
PRIAMYM PREDAJOM 


