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Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. ........./2019 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. udeľuje 

Čestné občianstvo mesta Fiľakovo za rok 2019 pre: 

 

............................................................................. 

 

B. udeľuje 

Cenu mesta Fiľakovo za rok 2019 pre: 

 

............................................................................ 

 

C. berie na vedomie 

udelenie Ceny primátora mesta Fiľakovo za rok 2019 pre: 

 

      .............................................................................. 

 

Dôvodová správa k 

Návrhu na udelenie Čestného občianstva mesta Fiľakovo, Ceny mesta Fiľakovo,  

Ceny primátora mesta za rok 2019 

 

 

Štatút mesta Fiľakovo v Druhej časti,  Článkoch 37, 38 a 39 stanovuje podmienky a spôsob udelenia 

ocenení, a to čestného občianstva mesta Fiľakovo, ceny mesta Fiľakovo a ceny primátora mesta 

Fiľakovo.   

Článok 37 – Čestné občianstvo mesta Fiľakovo 

Ocenenie udeľuje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora osobám, ktoré sa obzvlášť 

významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho 

dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Uznesenie 

o udelení čestného občianstva je schválené, ak zaň kladne hlasuje 3/5 všetkých poslancov.  

 

K 13.6.2019 nebola žiadna nominácia na udelenie čestného občianstva. 

 

Článok 38 – Cena mesta Fiľakovo 

Ocenenie udeľuje mestské zastupiteľstvo na návrh poslancov, primátora alebo občanov mesta najviac 

2 osobám, za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o 

hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí a osobám, ktoré 

spolupôsobili  pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. 

 

K 13.6.2019 boli doručené nominácie od komisií mestského zastupiteľstva na udelenie Ceny mesta: 

Ing. Ladislav Estefán – za záslužnú a dlhodobú prácu v občianskom združení Koháry. Založili 

každoročne usporadúvané Hradné hry, ktoré oslavujú v tomto roku 20-ročné jubileum. Na základe 

finančnej zbierky OZ bol postavený pomník hrdinom maďarskej revolúcie na Nám. padlých hrdinov. 

Marian Mesiarik – dobrovoľník. Za aktívnu a nezištnú prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore, 

ktorého je predsedom ako aj organizátorom súťaže Železný hasič Novohradu. Za významnú činnosť 



v zoskupení Bunker team-u, pri odkrývaní nových častí podzemných chodieb a úkrytov.V mapovaní 

spomienok na históriu a 2. svetovú vojnu, napr. film Vianoce 1944.  

RNDr. Róbert Tomolya – zahraničné ocenenie. Získal ocenenie na podnet EMMI založené  Bonis 

Bona – ocenenie za národné talenty („od dobrého sa dobré naučiť“), ktoré je za významnú prácu 

pedagógov s prácou s nadanými doma i v zahraničí.   

Ondrej Molota -  z príležitosti životného jubilea 70 rokov veku života  

Katalin Szvorák -  z príležitosti životného jubilea 60 rokov veku života  

Agócs Gergely - z príležitosti životného jubilea 50 rokov veku života  

CSEMADOK - z príležitosti výročia 70 rokov  

 

Článok 38 – Cena primátora mesta Fiľakovo 

Ocenenie udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.  

 

K 13.6.2019 boli doručené p. primátorovi nasledovné návrhy od komisií na udelenie Ceny primátora 

mesta: 

Erik Gallo – majster sveta v kolkoch. Koncom apríla sa stal majstrom SR v dorastencoch , striebro 

na nich získal v kombinácii, prelomil desaťročný rekord 665 zhodených kolkov. Najväčším 

úspechom bolo jeho víťazstvo na svetovom šampionáte v českých Rokycanoch. Titul majstra sveta 

získal za výkon 631 zhodených kolkov. 

František Szajko – osobnosť roka 2018. Získal cenu Roma Spirit za inšpiratívne projekty a snahu 

o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Koncom roka 2018, na jubilejnom desiatom 

odovzdávaní cien, bol v kategórii osobnosť roka laureátom. Bol nominovaný za mentorskú činnosť, 

voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji so 

športovým klubom Powerlifting FTC Fiľakovo. 
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