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S P R Á V A 
o vybavení Petície za premiestnenie Areálu Freestyle BMX vo Fiľakove 

 
      
     Petícia bola podaná dňa 11.11.2014. V Petícii občania žiadali mesto o premiestnenie Areálu 
Freestyle BMX (ďalej len „Areál“) z mestského parku pri Gymnáziu vo Fiľakove na iné, pre všetkých 
vhodnejšie miesto z dôvodu, že pri užívaní rampa vybudovaná z oceľového plechu v značnej miere 
ruší kľud a vyrušuje tak obyvateľov Záhradníckej ulice, vyučovací proces v Gymnáziu, oddychujúcich 
v mestskom parku, ako aj športovanie na okolitých športoviskách (tenisové kurty, minifutbal, 
basketbal).   
     Dňa 4.12.2014 bolo vykonané prešetrenie Petície. Na základe prešetrenia je Petícia opodstatnená. 
     V priebehu prešetrenia bolo zistené, že pisatelia Petície trvajú na premiestnení Areálu. 
Predstavitelia OZ FILADELFIA ŠK neboli vyslovene proti premiestneniu, potrebovali len 
zodpovedajúcu plochu.  
     Pri prešetrení Petície bolo s prítomnými dohodnuté, že predstavitelia OZ FILADELFIA ŠK 
v priebehu 50. týždňa prídu na Mestský úrad vo Fiľakove a spolu so zodpovednými pracovníkmi 
mesta pôjdu preveriť stav a rozmery plochy pri TESCU. Tiež nevylúčili možnosť rokovania s pánom 
Schneiderom o ploche v areáli bývalého Kovosmaltu.  
     V dohodnutom termíne, ani niekoľko týždňov po termíne sa predstavitelia OZ FILADELFIA ŠK 
nedostavili vo veci premiestnenia Areálu, ani sa s nimi nedalo telefonicky spojiť.  
     Mesto Fiľakovo na základe nečinnosti OZ FILADELFIA ŠK dňa 17.4.2015 vyzvalo predsedu OZ 
na odstránenie oceľovej rampy s premiestnením do 10 dní od prevzatia výzvy. Po doručení tejto výzvy 
požiadal predseda OZ vedenie mesta o rokovanie ohľadom Areálu, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.4.2015.  
     Na tomto rokovaní dvom prítomným členom OZ FILADELFIA ŠK a dvom rodičom bol vysvetlený 
dôvod potreby odstránenia rampy, spočívajúci nielen v rušení tenistov, vyučovacieho procesu, 
obyvateľov v okolí parku a návštevníkov parku, ale aj v nevhodnosti rampy postavenej amatérskym 
spôsobom. Mesto nie je proti činnosti cyklistov, ale prvoradým musí byť hľadisko bezpečnosti 
a prevádzkovanie Areálu v súlade s platnými právnymi normami. Predchádzajúce rampy – či už 
z dreva alebo z ocele – boli postavené bez akejkoľvek odbornej stavebnej dokumentácie a vyjadrenia 
odborníka resp. úradu ohľadom umiestnenia a bezpečnosti prevádzkovania. Bolo konštatované, že 
premiestnenie rampy v celku, prípadne v dvoch častiach nebude možné, nakoľko kvôli chodníkom 
v parku nie je možný prístup ťažkej techniky (žeriav, nákladné vozidlo) k rampe. Predstavitelia OZ 
FILADELFIA ŠK sa priklonili k názoru, že rampu rozoberú. Vedenie mesta prisľúbilo pomoc a 
podporu pri vybavení úradných dokumentov pri návrhu novej rampy a určení miesta pre jej 
umiestnenie.  
     Mestu Fiľakovo na základe rokovania predseda  OZ FILADELFIA ŠK Tomáš Botoš zaslal toto 
oznámenie v súvislosti s odstránením rampy: 
 

 



MESTO FIĽAKOVO – MESTSKÝ ÚRAD FIĽAKOVO, RADNIČNÁ 25, 986 01 FIĽAKOVO 

 

 
 
     Mesto Fiľakovo je naďalej otvorené iniciatíve OZ FILADELFIA ŠK a pri posúdení projektu na 
realizáciu nového Areálu, ako aj výberu plochy na jej umiestnenie bude s OZ FILADELFIA ŠK 
spolupracovať. 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Estefán 
hlavný kontrolór mesta 

 


