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
13.11.2019
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. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo
3. Vyjadrenie k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta
4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 8/2019, ktorým sa mení VZN mesta
Fiľakovo č. 8/2016
5. Diskusia
6. Záver
Komisia prerokovala žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta.
Žiadosti sú nasledovné:
1. OZ Kvapky rosy /700,-Eur/
2. Spoločnosť PRO GAUDIO / 550,- Eur/
3. Zápasnícky klub Fiľakovo,o.z / 700,-Eur/
4. E-Talentum /1000,- Eur/
5. OZ IN NOVA / 700,- Eur/
6. OZ Fiľakovskí vlci / 1000,- Eur/
7. Spoločnosť PRO FUTURO / 700,- Eur/
Predložené žiadosti o dotácie komisia po úprave schvaľovala bez pripomienok.
Členovia prerokovali návrh Mesta Fiľakovo č. 8/2019, ktorým sa mení VZN 8/2016
Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2016
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo o dani za užívanie
verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo je skutočnosť, sa
značne navyšuje počet vozidiel, trvalo stojacich na vyznačených parkovacích miestach bez
platných dokladov o emisnej a technickej kontrole. Podľa navrhovanej novely, trvalé státie

takéhoto vozidla bude považované ako užívanie vyhradeného parkovacieho miesta, tzv.
rezidentné parkovanie a bude spoplatnené v zmysle § 5 tohto VZN.
Ďalšia zmena na základe podnetov občanov sa týka oblasti neprenosných ročných
parkovacích kariet, kde sa zavádzajú tri ďalšie kategórie rozdelené na štvrťročné obdobia, ktoré
môžu byť zakúpené napr. občanmi, ktorí sa prisťahovali do Fiľakova v priebehu roka.
Zároveň v § 10 bod 5, písmeno f ) sa zavádza nová neprenosná ročná parkovacia karta,
určená pre podnikateľov prevádzkujúcim taxislužbu vo výške 365 eur. Novelou zákona č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave, platnou od 01.04.2019, zanikla povinnosť taxikárovi pre
vydanie koncesie preukázať sa platnou nájomnou zmluvou s mestom na stanovište taxislužby,
to znamená, že jednoducho povedané môže stáť na ktoromkoľvek parkovacom mieste, a z neho
vykonávať prepravu osôb, a preto stanovištia taxislužby prakticky stratili svoj zmysel. Výšku
úhrady navrhujeme v sume 365 eur, čo je stanovená cena ročnej rezidentskej parkovacej karty
v meste Fiľakovo podľa § 5 predmetného VZN, pričom v súčasnosti ročné nájomné jedného
parkovacieho miesta je 500 eur. Prijatím tohto VZN navrhujeme súčasne zrušiť VZN mesta
Fiľakovo č. 6/2016 o výkone taxislužby na území mesta Fiľakovo v plnom rozsahu.
Komisia doporučuje:
- Schváliť návrh VZN č. 8/2019,ktorým sa mení č.8/2016
- a navrhuje prijať 365 dňovú parkovaciu kartu pre fyzickým osobám
Na záver členovia sa dohodli, že v mesiaci december sa uskutoční v sobášnej sieni Mesta
Fiľakovo prijatie najúspešnejších športovcov roka. Na ďalšie zasadnutie treba si pripraviť
návrhy na ocenení.

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha : prezenčná listina, plán práce na II.polrok
Tajomníčka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Alexander Mede

