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K bodu č...... Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov časti mesta (ul. 
Gemerská, Mlynská, Tichá, Úzka, Viničná) 

 

 V časti mesta, ktorá zahŕňa ulice Gemerskú, Mlynskú, Tichú, Úzku a Viničnú sa 
v poslednom období vyskytli problémy, ktoré bude potrebné prerokovať s občanmi, ktorí 
bývajú v tejto lokalite. Sú to najmä tieto okruhy problémov:  odstúpenie od realizácie projektu 
pripojenia tejto časti mesta na verejnú kanalizáciu, protest obyvateľov lokality k začatiu 
podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, vytvorenie skládky inertného 
odpadu a zámer mesta na vybudovanie chodníka pre peších.  

 Na základe hore uvádzaných skutočností navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo 
podľa článku 25, ods. 1, šiestej hlavy Štatútu mesta Fiľakovo zvolalo verejné zhromaždenie 
obyvateľov tejto časti mesta tak, aby obyvatelia mali možnosť vyjadriť k jednotlivým 
problémom. 

 Zvolávanie verejných zhromaždení upravuje v citovanej šiestej hlave Štatút mesta 
Fiľakovo. Základnými zásadami pri zvolaní verejného zhromaždenia sú: 

- vyhlásenie na úradnej tabuli,  v mestskom rozhlase (na webovej stránke) najneskôr 15 
dní pred jeho uskutočnením, 

- spísanie zápisnice o prerokovanej problematike a vyhotovenie prezenčnej listiny 
- verejného zhromaždenia sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina obyvateľov časti 

mesta (oprávnených občanov podľa ustanovenia § 2, ods. 1 zákona o voľbách do 
orgánov samosprávy) a za  súhlas s navrhovanými opatreniami musí hlasovať 
nadpolovičná väčšina prítomných občanov, 

- vyhodnotenie výsledkov zhromaždenia vykoná mestský úrad. 
 
Organizačné zabezpečenie verejného zhromaždenia je v kompetencii mestského úradu 

a to vykonaním nasledovných krokov: 
1) Zistenie počtu obyvateľov zainteresovaných ulíc. 
2) Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia na úradnej tabuli, v mestskom 

rozhlase a na webovej stránke mesta. 
3) Pozvanie občanov určených ulíc na verejné zhromaždenie (doručenie písomných 

pozvánok). 
4) Zabezpečenie priestorov na konanie verejného zhromaždenia. 
5) Určenie osôb zodpovedných za vedenie  zhromaždenia, prezentovanie 

jednotlivých problémov, vyhotovenie zápisnice, prezenčnej listiny. 



6) Určenie zástupcov občanov, ktorí budú spolu s určenými zástupcami mesta 
overovať počty prítomných občanov, správnosť vyhodnotenia hlasovania 
o jednotlivých problémoch a správnosť vyhotovenia zápisnice. 

7) Oznámenie výsledku hlasovania na verejnom zhromaždení, resp.  obvyklým 
spôsobom (úradná tabuľa, webová stránka, mestský rozhlas). 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. Zvoláva  

Na deň ........................ 2015 verejné zhromaždenie obyvateľov ulíc:  Gemerská, Mlynská, 
Tichá, Úzka a Viničná za účelom prerokovania vecí týkajúcich sa obyvateľov týchto ulíc. 


