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Dôvodová správa  

k 

návrhu na predloženie Žiadosti o NFP a 5%-ného spolufinancovania  

projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7 vo Fiľakove“ 

 

 

 

 

                  

Mesto Fiľakovo plánuje predložiť Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci Výzvy 

s kódom: IROP-PO4-SC431-2021-65 ku ktorej dalo vypracovať projektovú dokumentáciu (PD), 

v tom aj rozpočet plánovanej investičnej akcie. Vypracovaná PD je podkladom novej žiadosti o NFP 

(projektu s názvom „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7“), ktorá sa predkladá v rámci vyššie 

uvedenej Výzvy, s termínom podania ŽoNFP do 28.07.2021.  

Cieľom projektu je obnovenie otvoreného priestranstva v mestskej časti 7 vo Fiľakove – t.j. 

regenerácia vnútrobloku bytových domov na sídlisku, ktoré sa nachádzajú v lokalite ohraničenej 

s ulicami: Železničná, Sládkovičova a Parková. Jedná sa o rekonštrukciu a modernizáciu verejnosti 

prístupného otvoreného priestranstva – revitalizácie priestoru bytových domov vo Fiľakove, 

v mestskej časti 7. 

Globálnym cieľom žiadateľa je zlepšenie kvality života v regióne - konkrétne v meste Fiľakovo, 

s počtom obyvateľov 10 568 v okrese Lučenec, ktorý sa nachádza v zozname najmenej rozvinutých 

okresov SR s dôrazom na životné prostredie – a to obnovením otvoreného priestranstva 

-  regeneráciou vnútrobloku troch bytových domov v mestskej časti 7 a to sadovými úpravami, 

rekonštrukciou detského ihriska, obnovením chodníkov, doplnením peších ťahov, vytvorením 

spevnených plôch s vodozádržnou funkciou pre odpadové nádoby v okolí. 

Špecifickým cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Fiľakovo 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ sa dosiahne s realizáciou typu aktivity: „j. regenerácia vnútroblokov sídlisk 

s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene“, konkrétne 

realizáciou  nasledovných aktivít a súvisiacich výdavkov: 

Hlavná aktivita: Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova, ul. Železničná 

v meste Fiľakovo 

a Podporné aktivity: 

Publicita a iné podporné aktivity;  

Interné riadenie projektu. 

Hore uvedené aktivity sa uskutočnia v mestskej časti 7 vo Fiľakove na verejnom priestranstve, 

ktoré sa nachádza vo východnej časti mesta. Predmetné územie je ohraničené Železničnou ulicou 

z južnej strany, Sládkovičovou zo strany západnej a zo severu ulicou Parkovou. 

Jedná sa o vnútro-blokový priestor s funkciou bývania podľa platného Územného plánu mesta 

Fiľakovo: BM – bývanie mestské. 

Aktivity sa uskutočnia na pozemkoch s parcelnými číslami: 2399; 2395/1; 2398; 2405; 2406/1; 

2406/9; 3873; 3878; 2408; 2409; 2410; 2413/1 v k-ú. Mesta Fiľakovo. 



Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu: 519 254,00 EUR. 

Veľkosť riešeného územia (bez plochy troch bytových domov): 9.980,5 m2. 

Realizáciou projektu sa vytvorí také voľne prístupné, otvorené priestranstvo, ktoré umožní 

regeneráciu, relaxáciu a oddych v príjemnom prostredí pre obyvateľov v riešenej mestskej časti vo 

vnútrobloku na sídlisku. Navrhnutá zelená infraštruktúra, sadové úpravy budú mať aj funkciu 

ekologickú, architektonickú, urbanistickú a neposlednom rade aj psychologickú. Regenerácia 

vnútrobloku v mestskej časti 7 bude mať veľký prínos nielen z ekologického hľadiska, ale aj z 

hľadiska zdravotno-rekreačného, psychologického a sociálno-ekonomického. Súčasťou revitalizácie 

je vybudovanie detského ihriska, parkovacích plôch, spevnených plôch - chodníkov, plochy pre 

odpadkové nádoby a v neposlednom rade sadové úpravy - na zlepšenie environmentálnych aspektov 

v danom vnútrobloku, a to s cieľom zlepšenia negatívnych vplyvov urbánneho prostredia na životné 

prostredie i zdravie obyvateľov dotknutého územia. 

 

 

 

V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh na 

uznesenie: 

Uznesenie č. ........./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. SCHVAĽUJE 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7  

vo Fiľakove“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-

65, ktorej ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Fiľakovo a platným programom 

rozvoja mesta; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 25 

962,70 EUR s DPH (suma celkových oprávnených výdavkov projektu je: 519 254,00 EUR s DPH  a 

výška žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci je: 493 291,30 EUR s DPH);  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

        


