
Správa 

Dňa 29.07.2016 bola zverejnená Výzva číslom SKHU/1601 na predkladanie žiadosti v rámci programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarska. 

Mesto Fiľakovo na príprave projektu spolupracuje s maďarskými partnermi od júla 2016. Partneri 

plánujú predložiť žiadosť o dotáciu v rámci priority 1 – Príroda a kultúra, kde špecifickým cieľom je 

zvýšenie príťažlivosti prihraničnej oblasti. Partneri projektu: vedúci partner Mesto Fiľakovo, partner č.2 

Mesto Bátonyterenye, partner č.3 Riaditeľstvo národného parku Bukk a partner č.4 Obec Šiatorská 

Bukovinka. 

V rámci projektu vo Fiľakove sa vybudujú ulice (časť Továreňskej, Baštovej a Podhradskej) parkovisko 

s parkovou úpravou, sociálne zariadenia, v rámci rekonštrukcie okrúhlej bašty infobod, nová hlavná 

brána, prístupová cesta na hrad, vybuduje sa strecha na delovej bašte, vytvorí sa čakáreň, bude 

prepojené nádvorie hradu s areálom NTIC, dokončia sa schody a v rámci terénnych úprav sa vytvorí  

archeopark s informačnými tabuľami, bude zrekonštruovaný vinný dom. Celkový rozpočet Mesta 

Fiľakovo je 972 095,56 EUR. Mesto Bátonyterenye pri kaštieli vybuduje palócke návštevnícke centrum, 

rekonštrukciou existujúcich objketov s rozpočtom 835 015 EUR.  Tretí partner na území mesta 

Salgótarján plánuje archeologický výskum a vytvorenie archeoparku v priestoroch Baglyas-kő 

s rozvojom existujúcej infraštruktúry pre návštevníkov. Rozpočet BNPI je 305 823,21 EUR. Tretí 

partner, obec Šiatorská Bukovinka plánuje rekonštrukciu cesty z dediny na hard s rozpočtom 

154 497,14 EUR. Celkový rozpočet projektu je 2 267 430,91 EUR. 

V súčasnosti sa dokončuje Žiadosť o dotáciu kde povinnou prílohou je medzi inými aj uznesenie 

mestského zastupiteľstva o schválení financovania projektu. V rámci tohto programu platí systém 

refundácie. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje  

- Predloženie žiadosti o dotáciu s celkovým rozpočtom 2 267 430,91 EUR a financovanie 

projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho 

hranice a dobu“ s celkovým rozpočtom u vedúceho partnera ktorým je Mesto Fiľakovo 

972 095,56 EUR z čoho vlastný zdroj predstavuje sumu 48 604,78 EUR. 
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