
Komisia pre šport a telesnú výchovu  pri MZ vo Fiľakove 

                                                        

                                                     ZÁPISNICA 

Zo zasadnutia komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa  konalo dňa  

3.9.2019 

Prítomní:      Alexander Mede - predseda 

Bc. Mojzeš Ondrej - člen 

Ing.  Dávid Mák -  člen 

Mgr. Štefan Ujpál - člen 

Bc. František Sajko – člen 

Peter Sáfrány - člen 

Kristína Medeová – zapisovateľka 

 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 

oboznámil s nasledovným programom rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo 

3. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Fiľakovo k 30.6.2019 

4. Návrh VZN 6/2019 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

      

     Dnešného zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia komisie. Bola pozvaná aj prednostka MsÚ 

p. PhDr. Andrea Mágyelová, ktorá podrobne oboznámila prítomných s Návrhom Zásad 

hospodárenia s majetkom Mesta Fiľakovo.  

 

      Zásady hospodárenia ako aj Monitorovacia správa bola zaslaná elektronicky členom 

komisie. Z dôvodu obšírnosti materiálu každý člen si mohol preštudovať  materiál doma  a na 

zasadnutí na ich otázky odpovedala prednostka MsÚ.   

 

 

4.  Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č.   

    6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

 

MsZ vo Fiľakove prijalo dňa 24.09.2015 VZN mesta Fiľakovo č. 6/2015, podľa ktorého až do 

teraz mesto poskytovalo dotácie zo svojho rozpočtu, a ktoré určovalo okruh možných 

žiadateľov, ich práva a povinnosti, výšku dotácií, ako aj kompetencie poskytovateľov              ( 

primátor, MR, MsZ ). 

          

         Nakoľko od prijatia tohto VZN došlo k niektorým legislatívnym zmenám,  a to 

nadobudnutiu účinnosti zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií a zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy ( tzv. antibyrokratický zákon ) 

a tieto zákony obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa práv a povinností  
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samospráv, bolo potrebné tieto nové právne zmeny zapracovať do predmetného všeobecne 

záväzného nariadenia. Zmeny sú uvedené v Článku 2, bod 2 VZN, ktoré výslovne zakazuje 

poskytnúť dotácie takým žiadateľom, ktorí nespĺňajú podmienky zákona č. 346/2018 Z. z. 

Ďalej sa v Článku 4 bod 3 stanovuje najnižšia hranica možnej dotácie v sume 150 eur, najvyššia 

ostáva v sume 90.000 eur. Článok 6 bod 5 VZN už v súlade s tzv. antibyrokratickým zákonom 

určuje žiadateľovi povinnosť predložiť výpis z príslušného registra len v prípade, ak 

z technických príčin mesto nevie získať údaje alebo výpisy z príslušného registra.  

 

      Z dôvodu prehľadnosti zapracovania vyššie uvedených zmien navrhujeme vydať nové 

znenie VZN o dotáciách, ktoré pôvodné VZN č. 6/2015 aj jeho novelu č. 3/2017 ruší v plnom 

rozsahu. Účinnosť nariadenia navrhujeme schváliť od 01.10.2019.  

 

 

 

Komisia doporučuje:  

 

- Schváliť návrh VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Fiľakovo. 

- Schváliť zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo. 

 

Komisia berie na vedomie: 

- Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Fiľakovo k 30.6.2019. 

 

 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha : prezenčná listina,  

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


