
Komisia pre šport a telesnú výchovu  pri MZ vo Fiľakove                                    

                                                     ZÁPISNICA 

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

5.2.2020 

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 vyhodnoteniu Programu rozvoja mesta na roky 2015 – 2023 

4. Vyjadrenie  k novele VZN mesta Fiľakovo č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb         

Diskusia                                                                                                                        

Záver 

     Zasadnutie bolo zvolané za účelom pripomienkovania Programu rozvoja mesta na roky 2015 – 

2023 a kvôli vyjadreniu  k novele VZN mesta Fiľakovo č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb. 

Členom komisii boli materiály  preposlané na preskúmanie  K  bodu. č.3 a 4. 

Členovia komisie pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove berú na vedomie : 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2020, ktorým sa mení VZN mesta č. 

05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov  

2. Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015-2023 ( ďalej len „PRM“) je 

strategický strednodobý rozvojový dokument, ktorý určuje víziu rozvoja mesta, 

prioritné rozvojové oblasti, opatrenia a aktivity smerujúce k ich naplneniu v zmysle 

aktualizovaného zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. 

K bodu č. 5: v diskusii sa  členovia  pokúsili zostaviť propozície na športové podujatie „ 13. 

Fiľakovský cross, ktorý sa bude konať 16.mája 2020 na štadióne FTC. Občerstvenie pre 

každého zabezpečia organizátori. 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.                                                

Príloha : prezenčná listina, plán práce 1.polrok 2020 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie          

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


