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Vec: Oznámenie o vybavení časti petície a o postúpení petície Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Lučenci. 

 

 

     Mestu Fiľakovo bola dňa 23.7.2018 doručená Petícia obyvateľov F-1. Petíciu podali občania 

bytového domu F-1 na Farskej lúke č. vchodu 42 – 48 za riešenie situácie, hygieny a životného 

prostredia v bytovke na Farskej lúke. Podľa opisu v texte predmetom petície je bytový dom na 

Daxnerovej ulici č. 73, 75 a 77 (tzv. „Internát“). Podľa petície celý dom je zdevastovaný, sú rozbité 

okná, výplne dverí, niekde dvere aj chýbajú. Takýto stav je od prízemia až po vyššie poschodia. 

V rozbitých miestnostiach a niekde tiež na balkónoch sa kopí odpad a smeti. Vodu tamojší obyvatelia 

si vozia v plastových nádobách. Sú tam nevyhovujúce hygienické podmienky, začína sa šíriť smrad, 

najmä z druhej strany domu a vytvárajú sa podmienky pre rôznu háveď, ako sú potkany, nehovoriac 

o vypuknutí nejasných infekčných chorôb z dôvodu nezabezpečenia základných hygienických 

podmienok ako je voda, udržiavanie poriadku, čistoty atď.  

     Tento rok sa neudržiava ani priestor okolo ubytovne, nekosí sa, ani sa pravidelne nezbierajú smeti. 

Vedľa bočnej steny ubytovne sú vyše dva a pol mesiaca plné kontajnery hnijúcich odpadkov. 

     Vo večerných hodinách vidno rôznych výrastkov loziť cez rozbité dvere dnu do bytovky. 

Podporovatelia petície nevedia, či má niekto vôbec prehľad o obyvateľoch tohto domu, každú chvíľu 

sa tam niekto nasťahuje a odsťahuje. Sú tam školopovinné deti, ktoré je tam často vidieť 

v dopoludňajších hodinách. Obyvatelia susedných bytoviek sa tiež obávajú, že sa tento stav bude 

zhoršovať, ohrozovať  zdravie občanov a životné prostredie a znehodnotí sa aj ich majetok. 

     Byty nachádzajúce sa v bytovom dome sú vo vlastníctve p. XXXX XXXXXXX (podľa stavu 

k 7.8.2018 je to 60 bytov) a ďalších 7 bytov je vo vlastníctve rôznych súkromných osôb. Správcom 

bytového domu je SVB a n.p. Daxnerova – Bottova – Biskupická so sídlom Daxnerova 1549/75 986 

01 Fiľakovo (podľa Registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Príloha 2). 

V súčasnosti v bytovom dome býva len niekoľko rodín, aj keď k trvalému pobytu je prihlásených 268 

osôb a k prechodnému pobytu 32 osôb. 

     Petícia z dôvodu príslušnosti v oblasti vykonávania identifikácie zdravotných rizík, prijímania 

opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, nariadenia zákazu alebo 

obmedzenia prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie a 

prípadného vykonania štátneho zdravotného dozoru v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 



Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo 
Radničná č. 25,  986 01 Fiľakovo 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo postúpené aj na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (Príloha 1). 

     Nedostatky, ktoré sa týkajú vyčistenia a údržby verejných priestranstiev v okolí Internátu mesto 

vyriešilo prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Fiľakovo ešte 

pred podaním petície (Príloha 3).  

     Ohľadom zlého stavebno-technického stavu budovy bude orgánom štátneho stavebného dohľadu 

do 31.8.2018 vykonaný štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona vo veci zistenia, či sa 

stavba udržiava v dobrom stavebnom stave.  

     Príslušníci mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby počas školského roku 

v prípade zistenia pohybu školopovinných detí budú riešiť prípady na mieste. 

      

 

S pozdravom 

 

 

 

Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Odstúpenie petície – fotokópia,  

2. Výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov – fotokópia, 

3. Vyjadrenie VPS k sťažnosti obyvateľov bytového domu F-1 na Farskej lúke 42-48 – 

fotokópia. 

 


