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Dôvodová správa 
k 

návrhu na spoluprácu mesta Fiľakovo s Banskobystrickým samosprávnym 
krajom pri realizácii  

„Ak čného plánu pre rast a zamestnanosť Banskobystrického 
samosprávneho kraja na rok 2021 v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions 2“ 

 
 
 
Samospráva mesta Fiľakovo bola oslovená k spolupráci listom podpredsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja, Mgr. Ondreja Luntera zo dňa 5. 2. 2021 

s nasledovným obsahom: 

 
„Podpisom zámeru o spolupráci Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) 

v marci 2019 sa oficiálne zahájila iniciatíva v BBSK, v rámci ktorej prebehlo niekoľko 

pracovných stretnutí na rôznych úrovniach so zahraničnými a domácimi expertmi z 

akademického, verejného a súkromného sektora, a v úzkej súčinnosti so zástupcami Európskej 

komisie, Svetovej banky, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v 

súčasnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky). 

V rámci tejto adresnej podpory menej rozvinutých resp. dobiehajúcich regiónov sa zadefinovali 

pôvodne v Akčnom pláne pre rast a zamestnanosť štyri oblasti potreby rozvoja. Tento rok sa 

oblasti rozšírili o novú oblasť a to zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením.  

Sociálna inklúzia minoritných skupín je rozhodujúcou výzvou pre uvoľnenie ekonomických 

príležitostí a zlepšenie blahobytu populácie aj v našom kraji. Cieľom BBSK je poskytnúť pomoc 

3 pilotným samosprávam s vysokým podielom skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym 

vylúčením pri tvorbe/aktualizácii Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), 

ktoré budú použité na plánovanie investícií s použitím Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov (EŠIF). Cieľom je otestovať nový prístup k investovaniu verejných 

zdrojov do obci, pričom alokácie nie sú cielené len na prioritnú skupinu projektu, ale na 

komplexný integrovaný rozvoj obce.  

Za účelom dôkladného a strategického výberu sme oslovili Úrad splnomocnenkyne vlády SR 

pre Rómske komunity, ktorý vypracoval užší výber samospráv v rámci BBSK. Po vzájomnej 

komunikácii, predložení expertnej správy o stave a splnení kritérií zadaných priamo Svetovou 

bankou a po predložení všetkých dostupných informácií Svetovej banke, mi dovoľte oznámiť 

Vám s potešením, že Vaša obec, resp. mesto sa dostalo do užšieho výberu“. 



Po prejavení predbežného záujmu o spoluprácu som sa ako primátor mesta zúčastnil od 10. 

februára 2021 dvoch online rokovaní s predstaviteľmi BBSK, Svetovej banky a Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, na ktorých boli predstavitelia šiestich 

samospráv pozvaných do užšieho výberu oboznámení bližšími cieľmi a metodikou projektu.  

Oblasť integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 

(marginalizovaných komunít) riešia v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions („Dobiehajúce 

regióny“) samosprávy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji už približne jeden rok. 

Tri obce resp. mestá z našej župy dostali možnosť zapojiť sa do iniciatívy až teraz, teda relatívne 

neskoro, preto je časový harmonogram prípravy na potenciálnu spoluprácu mimoriadne 

napnutý. Oznámenie záujmu o spoluprácu potvrdenú Mestským zastupiteľstvom čaká BBSK 

do 25. februára 2021 (v deň konania MZ). Následne sa predstavitelia BBSK, Svetovej banky 

a Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK na základe predložených projektových zámerov 

týkajúcich sa predovšetkým cieľovej skupiny Iniciatívy (prioritne z oblastí technická 

infraštruktúra - vodovod a kanalizácia, prestupné bývanie, odpadové hospodárstvo, predškolské 

zariadenia, komunitné centrá, sociálne a asistenčné služby pre MRK) a finančného zdravia 

samosprávy rozhodnú a vyberú tri, s ktorými rozbehnú spoluprácu. Prvé výzvy sa v rámci 

Iniciatívy očakávajú na jeseň roka 2021 a s implementáciou projektov sa počíta v období 

1Q/2022 – 3Q/2023. Do predkladaného zoznamu projektových zámerov bolo možné 

zapracovať len projekty, ktoré by bolo v prípade úspešného zapojenia sa do Iniciatívy 

a úspešných projektov realizovať v danom časovom limite. Očakáva sa, že spoločná finančná 

alokácia pre projekty troch zapojených obcí resp. miest z územia BBSK bude v objeme cca. 5-

6 miliónov eur. Do zoznamu projektových zámerov boli v súlade s cieľmi Iniciatívy zaradené 

predovšetkým projekty zamerané na rozvoj dopravnej a technickej infraštruktúry mesta 

a projekty zamerané na zvyšovanie zamestnanosti týkajúce sa hlavne – ale nie len – v tých 

častiach mesta, ktoré sú najhustejšie osídlené príslušníkmi marginalizovaných komunít 

(identifikovaných aj v rámci prípravy Atlasu rómskych komunít 2019). 

 

Upozorňujem, že zoznam predbežných projektových zámerov Mesta Fiľakovo, ktorý je 

prílohou tohto materiálu pod názvom „Predpokladané náklady pre plánované investičné 

zámery“ je len indikatívnym zoznamom. Sú to zatiaľ iba nápady, ktoré budú v prípade 

úspešného zapojenia sa do Iniciatívy ďalej konzultované s expertmi partnerov. Na 

základe týchto konzultácií môžu vzniknúť projekty, ktoré bude treba predložiť do výziev 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 



V súlade s uvedenými predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh 
na uznesenie: 
 
 
Uznesenie č. ........./2021 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

 

A:  Berie na vedomie 

1. Informáciu o spolupráci mesta Fiľakovo s Banskobystrickým samosprávnym 

krajom pri realizácii „Akčného plánu pre rast a zamestnanosť Banskobystrického 

samosprávneho kraja na rok 2021 v rámci Iniciatívy: Catching-Up Regions 2“. 

2. Potrebu vyčleniť relevantné finančné prostriedky z rozpočtu obce v prípade 

realizácie konkrétneho projektu. 

B: Poveruje 

primátora mesta na záväznú spoluprácu s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri 

príprave projektu Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym 

vylúčením v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions 2.  

 


