
Žiadosti o schválenie osobitnej prevádzkovej doby v nadväznosti na VZN Mesta Fiľakovo 

č. 1/2022, ktorým sa mení VZN Mesta Fiľakovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Fiľakovo  

      

     VZN mesta Fiľakovo č. 1/2022 mení s účinnosťou od 1. júna 2022 prevádzkový čas 

v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a v zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické nápoje 

a to maximálny otvárací čas do 23. hodiny v pracovné dni a do 24.00 hod. z piatka na sobotu 

a zo soboty na nedeľu. 

     Mestské zastupiteľstvo môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa určiť osobitnú 

prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej vo VZN 

a to na základe kladného stanoviska minimálne jednej z komisií (komisia regionálnej politiky, 

podnikateľskej a cestovného ruchu a komisia ochrany verejného poriadku a dopravy), 

posudzujúcich žiadosť prevádzkovateľa. 

     Oznámenie o zmene otváracieho času prevádzok v zmysle predmetného VZN bolo doručené 

mestskou políciou celkom do 21 prevádzok začiatkom mája 2022.  

     Do doby spracovania tejto správy požiadali o schválenie osobitnej prevádzkovej doby 

nasledovní prevádzkovatelia : 

 

Prevádzka   Rozsah osobitnej                    Stanovisko             Stanovisko          

    prevádzkovej doby                 kom. RP, PaCR      kom. OVPaD 

        zo dňa 7.6.2022        zo dňa 1.6.2022 

 

Európa bar     Piatok 8.00 – 02.00   súhlas   nesúhlas 

Koháryho nám. 6  Sobota 8.00 – 02.00   

Mgr. Monika Szabóová 

Hostinec Pumukli  Pon. – Pia, do 24.00   nesúhlas  nesúhlas 

Daxnerova 12              cez víkend do 02.00   

Igor Fukasz 

R club (nový projekt  v Pia. do Sob. 03.00   súhlas   nesúhlas 

v Roxy bar)              v Sob. do Ned. 03.00   

Hlavná 1996/24 

Andrea Nyáriová 

 

Návrh na uznesenie č.    /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e    

v nadväznosti na VZN Mesta Fiľakovo č. 1/2022, ktorým sa mení VZN č. 10/2013 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo osobitnú 

prevádzkovú dobu pre prevádzku  

a/ Európa bar, Koháryho nám. 6, Fiľakovo :  v piatok od 8.00 do 02.00 hod. (So) 

 v sobotu od 8.00 do 02.00 hod. (Ne) 

 

b/ R club, Hlavná 1996/24, Fiľakovo :  v piatok do soboty 03.00 hod. 

 v sobotu do nedele 03.00 hod. 

 



  

Návrh na uznesenie č.    /2022: 

Mestské zastupiteľstvo 

n e s c h v a ľ u j e    

osobitnú prevádzkovú dobu pre prevádzku Hostinec Pumukli, Daxnerova 12, Fiľakovo. 

 

 

Vo Fiľakove, dňa 16.06.2022 

                                                                                      

 

                                                                                             Ing. Zoltán Varga 

                                                                                               vedúci OEaMM 


