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Mesto Fiľakovo v predchádzajúcom volebnom období odkúpilo budovu bývalého daňové 
úradu, ktorá do dnešného dňa nie je využitá tak, ako to bolo dohodnuté v článku IV Kúpnej 
zmluvy zo dňa 21.01.2014, t.j. na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to na 
zabezpečenie plnenia úloh na úseku sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti či vzdelávania 
pre obyvateľov mesta Fiľakovo. Po rôznych úvahách o využití uvedenej budovy a následných 
konzultáciách s dotknutými subjektmi vedenie mesta plánovalo na prízemí budovy vybudovať 
denný stacionár pre seniorov a ostatné priestory obsadiť základnou umeleckou školou (ZUŠ), 
ktorá v súčasnosti sídli v starom komplexe budov na Koháryho námestí. Najväčším 
problémom týchto priestorov je vlhkosť, ktorá je následkom toho, že izolácia múrov spred 50-
tich rokov je nedostatočná, múry nasávajú pôdnu vlhkosť, následkom čoho sú aj vnútorné 
priestory vlhké. Takéto prostredie sa môže stať zdraviu škodlivým a nepriaznivo vplýva na 
stav hudobných nástrojov. 
Po viacnásobnom ohliadnutí budovy na Záhradníckej ulici a opätovnom zvážení všetkých 
okolností, zvlášť hlučnosti, ktorá by reálne hrozila zo strany hudobného odboru ZUŠ a rušila 
pobyt starých ľudí umiestnených na prízemí, riaditeľka neziskovej organizácie Nezábudka 
n.o. vyhovela požiadavke riaditeľa ZUŠ a posunula realizáciu svojich plánov týkajúcich sa 
denného stacionára, aby tým umožnila ZUŠ využívať od školského roku 2015/2016 celú 
budovu. 
Presťahovanie uvedenej školy bolo prerokované aj na zasadnutí Rady školy pri ZUŠ 
(12.03.2015) a Komisie školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 
(16.03.2015), ktoré zmenu sídla školy odporúčajú. 
K presťahovaniu školy treba vykonať zmenu adresy školy v sieti škôl a školských zariadení 
vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Z uvedených dôvodov navrhujem prijať nasledovné uznesenie: 

- Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje zaslanie žiadosti o zmenu adresy 
Základnej umeleckej školy v sieti škôl a školských zariadení vedenej Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z Koháryho námestie 8, 
Fiľakovo na Záhradnícku 2a, Fiľakovo k 01.09.2015 

 


