
Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

10 223,74 EUR 194 251,10 EUR

15 921,52 EUR 30 000,00 EUR

282 047,82 EUR 349 462,71 EUR

18 207,13 EUR 24 897,99 EUR

31 680,00 EUR 601 920,00 EUR

Okresný úrad v Banskej 
Bystrici, Odbor školstva

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo                
neúspešný projekt

Riešenie havarijnej 
situácie

631 510,53 EUR

Výzva č. I. ÚSVRK 2014 
na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie 
MV SR

633 600,00 EUR

Výstavba nájomných bytov pre 
marginalizované komunity v meste 
Fiľakovo

Výstavba nového nájomného bytového 
domu pre marginalizované komunity a 

stým súvisiace obstaranie vybavenia. 
Plánuje sa vybudovať 12 bytových 

jednotiek. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v stupni realizačného stavu. 

03.05.2014 Mesto Fiľakovo

43 105,12 EUR
Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 

Fiľakovo                       
neúspešný projekt

Regionálny operačný 
program, 4 Regenerácia 

sídiel, 4.1 b Podpora 
infraštruktúry bývania - 

Výstavba nájomných 
bytov pre 

marginalitované 
komunity / ROP-4.1b-

2013/01

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: SE 

GROUPPE s.r.o v 
spolupráci MsÚ 

Fiľakovo                     
ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
(dotácia 601 920 EUR)

Poznámka

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  

Ministerstvo 
pôdohopsodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

(MPaRV SR)

Ministerstvo vnútra SR, 
Úrad splnomocnenca SR 

pre rómske komunity

Dátum 
podania 
žiadosti

Predmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)

Občianske hliadky v prostredí MRK 
vo Fiľakove

Využitie nástroja Rómskej občianskej 
hliadky v meste Fiľakovo na podporu 

komunitného rozvoja, na zníženie 
páchania protispoločenských konaní, na 

udržiavanie verejného poriadku a kvality 
životného prostredia (so zamestnaním 8 

členov OH).

P.č. Názov projektu

5.

11.04.2014

Žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov na havarijnú situáciu. 
Futbalové ihrisko pre výchovno - 
vzdelávací proces

Odstránenie havarijného stavu a 
vybudovanie ihriska s umelou trávou.

25.02.2014
Základná škola, Školská 

1, Fiľakovo

4.
Zlepšenie kvality predprimárneho 
vzdelávania - výmena výplní otvorov - 
Materská škola ul. Daxnerova 1693/15

Rekonštrukciou budovy materskej školy 
vytvoriť základné podmienky pre 

vzdelávanie a výchovu, čo napomôže k 
zvýšeniu vzdelanostnej úrovne, integrácie 

a k napĺňaniu komplexnosti riešenia 
problémov tejto komunity. V rámci prevj 
etapy výmena výplní otvorov na objekte 

MŠ. 

3.

2. 
Odstránenie havarijného stavu 
strechy telocvične ZŠ Farská lúka, 
Fiľakovo

Odstránenie havarijného stavu strechy 
telocvične ZŠ Farská lúka, Fiľakovo - v 

zmysle Výnosu MF SR §2 písm. a) riešenie 
havarijnej situácie na majetku obce

29.01.2014

204 474,84 EUR

1.

Mesto Fiľakovo Ministerstvo financií SR
Výnos MF SR §2 písm. a) 

riešenie havarijnej 
situácie na majetku obce

154 921,52 EUR Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 

Fiľakovo                       
ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
(dotácia 10 000 EUR)

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 

Fiľakovo            
ÚSPEŠNÝ PROJEKT       

(dotácia 77 528,47 
EUR)

OP ZaSI - FSR - 
2012/2.1/02

Mesto Fiľakovo

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 - aktuálne, úspešné projekty Mesta Fiľakovo

28.05.2013

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a  rodiny 
SR (RO: Implementačná 
agentúra pre OP ZaSI)

Mesto Fiľakovo



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Poznámka

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

Predmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)
P.č. Názov projektu

422,00 EUR 8 018,00 EUR

8 689,20 EUR 165 094,70 EUR

5 562,66 EUR 105 690,40 EUR

43 430,15 EUR 504 484,14 EUR

10. Národný projekt Komunitné centrá

Prevádzkovanie komunitného centra v 
priestoroch MsKS - z projektu budú hradené 
platby odborných zamestnancov, vybavenie 
miestností, kancelárske potreby, materiál pre 

prácu s cieľovou skupinou, výpočtová 
technika

18.12.2014 Mesto Fiľakovo
Implementácia agentúra pre 

OP ZaSI
NP KC

celkové náklady 
neboli 

zadefinované

celkové náklady 
neboli zadefinované

ÚSPEŠNÝ PROJEKT                                    
dotácia na chod a 

fungovanie komunitného 
centra a na 5 

zamestnancov v 
priestoroch MsKS

Oblasť: Zvyšovenie 
energetickej účinnosti 
existujúcich verejných 

budov vrátane 
zatepľovania, Činnosť: 

Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane 
zatepľovania, číslo: L1

ROP-1.1-2014/01

28.07.2014 Mesto Fiľakovo

173 783,90 EUR

Program: 1. Obnovme si 
svoj dom, Podprogram: 
1.1. Obnova kultúrnych 

pamiatok 

547 914,29 EUR

111 253,06 EUR

8 440,00 EUR

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 
Fiľakovo     neúspešný 

projekt

8.

Výmena okien na viacúčeľovom 
objekte - Mestské kultúrne stredisko 
vo Fiľakove, Námestie slobody č. 
767/30

Výmena výplní otvorov v obvodovom 
plášti objektu.

28.07.2014 Mesto Fiľakovo Environmentálny fond

Zameranie skutkového stavu, statický 
prieskum a návrh II. etapy 

zabezpečovacích prác,  a k tomu výsledky 
architektonicko-historickému výskumu, 

aby sa na základe uvedených dokumentov 
mohli žiadať ďalšie dotácie na záchranu 

ďalších častí hradu, ktoré dodnes ohrozujú 
návštevníkov. 

27.06.2014 Mesto Fiľakovo

Zateplenie fasády a výmena výplní 
otvorov materskej školy na ulici 
Daxnerovej vo Fiľakove

Environmentálny fond

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 

Fiľakovo            
neúspešný projekt

Oblasť: Zvyšovenie 
energetickej účinnosti 
existujúcich verejných 

budov vrátane 
zatepľovania, Činnosť: 

Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane 
zatepľovania, číslo: L1

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 

Fiľakovo             
ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
(dotácia 5 000 EUR)

6.
Fiľakovský hrad, č. ÚZPF 440/1-22- 
systematický prístup k ochrane NKP

7.

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie NFP: MsÚ 
Fiľakovo v spolupráci s 

externou firmou                          
ÚSPEŠNÝ PROJEKT 

(dotácia 504 484,14 
EUR)                  

9.

Efektivita, progresívnosť a 
budúcnosť pod jednou strechou - v 
škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. 
Mládežnícka č. 7, Fiľakovo

Výmena výplní otvorov na hlavných 
budovách, rekonštrukcia strechy školy so 

zateplením, oprava strechy telocvične, 
modernizácia osvetlenia všetkých objektov, 

maľba interiéru, vybavenie a IKT

02.10.2014 Mesto Fiľakovo MPaRV SR

Ministerstvo kultúry SR

Výmena výplní otvorov v obvodovom 
plášti objektu a zateplenie obvodového 

plášťa.



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Poznámka

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

Predmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)
P.č. Názov projektu

11. Aktivačná činnost formou menších 
obecných služieb pre obec - MOS

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie 
životného prostredia obyvateľov obce,    Čistenie, 
zametanie a úprava verejných priestranstiev, 

chodníkov a miestnych komunikácií vo  
výmere 45,8 km, hradného nádvoria, 

športovísk a iných verejných priestranstiev vo 
vlastníctve  mesta a odhrnutie snehu a ľadu. 

pravidelne, na 
6 mesačné 

obdobie
Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec

5 550 EUR 0 EUR
295 UoZ                                       

(uchádzač o 
zamestnanie)

13. Aktivačná činnost - AČ

Tvorba a ochrana, udržiavanie a zlepšovanie 
životného prostredia obyvateľov obce,    Čistenie, 
zametanie a úprava verejných priestranstiev, 

chodníkov a miestnych komunikácií vo  
výmere 45,8 km, hradného nádvoria, 

športovísk a iných verejných priestranstiev vo 
vlastníctve  mesta a odhrnutie snehu a ľadu. 

pravidelne, na 
6 mesačné 

obdobie
Mesto Fiľakovo

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Lučenec

Vybrané aktívne opatrenia 
na trhu práce v rámci SR 

bez BSK-5
902 EUR 18 025 EUR 50 UoZ

1 800 EUR 34 183 EUR

5 100 EUR 94 900 EUR

5 000 EUR 13 500 EUR

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo             
prebieha hodnotenie 

žiadosti                  

14.
NKP Hrad Fiľakovo - obnova strešnej 
krytiny na Veže delovej (Bebekova 
bašta)

Výmena strešnej krytiny , úplná rekonštrukcia 
drevenej šindlovej strechy na Bebekovej bašte.

15.01.2015 Mesto Fiľakovo Ministerstvo kultúry SR

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo                          
neúspešný projekt

15. Rozšírenie kapacity Materskej školy - 
Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo

Rozšírenie kapacity MŠ na ulici Štúrovej vo 
Fiľakove formou nadstvaby na existujúci 

jednopodlažný hospodársky objekt, kde sa 
vytvoria dve triedy s príslušným priestorom 
na každodennú hygienu detí a prezliekáreň 

celkom pre ďalších 40 detí.

25.02.2015 Mesto Fiľakovo

30.03.2015 Mesto Fiľakovo

100 000 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR

Obnovme si svoj dom 1.1

35 983 EUR

Ministerstvo financií SR

z rozpočtu kapitoly 
ministerstva na rok 2015 
boli vyčlenené finančné 

prostriedky na rozšírenie 
kapacít MŠ

dotácia podľa §2 Výnosu 
MF SR č. 26825/2005-441

34 809,23 EUR
Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo             
prebieha hodnotenie 

žiadosti                  

16. Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
MsÚ Fiľakovo - I. etapa

Projekt navrhuje komplexnú obnovu 3 
hygienických blokov - nové povrchové 

úpravy, rozvody sanitnej inštalácie, 
ústredného vykurovania, elektroinštalácie a 

vytvorenie bezbariérového záchodu na 
prízemí.



Vlastný vklad zo 
strany žiadateľa

Žiadaná dotácia

Poznámka

Náklady projektu:

Celkové náklady (EUR)  
Dátum 

podania 
žiadosti

Predmet projektu
Program, opatrenia, oblasť, 

aktivita
Žiadateľ dotácie

Riadiaci orgán zodpovedný 
za riadenie operačného 

programu (dotačnej schémy)
P.č. Názov projektu

17.

Podpora zamestnávanie UoZ - pre 
subjekty nevykonávajúce 
hospodŕsku činnosť - Ochrana pred 
povodňami, § 54 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnneí 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku 
Belina, na melých vodných tokoch Výhliadka a 
Klatov a na melioračných kanáloch na území 

mesta Fiľakovo. V rámci projektu budú 
vyčistené a udržiavané spomenuté vodné toky

03/2015 Mesto Fiľakovo
Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny Lučenec

OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia, Prioritná 

os 1. Podpora rastu 
zamestnanosti, Opatrenie 
1.1. podpora programov v 

oblasti podpory 
zamestnanosti a dlhodobej 

nezamestnanosti, Kód 
ITMS: 27110130042

1 319 EUR 26 377,92 EUR 8 UoZ

10 553,39 EUR 15 000,00 EUR

4 920,40 EUR 50 000,00 EUR

Aktualizácia: 12.05.2015. 20.05.2015

Výzva číslo USVRK-OKA-
2015/000967

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo             
prebieha hodnotenie 

žiadosti                  25 553,39 EUR

18.

"Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie v prostredí 
marginalizovaných rómskych 
komunitách v meste Fiľakovo"

Vo Fiľakove, 01.04.2015 

Rekonštrukcia druhej časti ulice Jilemnickej 12.05.2015 Mesto Fiľakovo
Ministerstvo vnútra SR, Úrad 

splnomocnenca SR pre 
rómske komunity

Vybudovanie multifunkčného športového 
ihriska v mestkom parku.

20.05.2015 Mesto Fiľakovo Úrad vlády SR

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Judit Popovics

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

dotácie v programe 
"Podpora rozvoja športu" 
na rok 2015 so zameraním 

na výstavbu 
multifunkčných ihrísk. 

Spracovateľ žiadosti o 
poskytnutie dotácie: 

MsÚ Fiľakovo             
prebieha hodnotenie 

žiadosti                  54 920,40 EUR

19.
"Multifunkčné športové ihrisko vo 
Fiľakove"


