
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  

23.9.2021 

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. Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Fiľakovo k 30.6.2021 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2021, ktorým sa mení  VZN mesta      

Fiľakovo  č. 81 zo dňa 26.02.2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev 

4. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo 

5. Záver                                                                                                                                                                  

 

Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 81 z 26.02.2009 

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev je pripravovaná výstavba nových rodinných domov 

v dvoch lokalitách mesta.  

 

      Prvá lokalita sa nachádza pri štadióne FTC, vedľa Športovej ulice, a aj z toho dôvodu 

navrhujeme novovzniknutú ulicu pomenovať podľa niekdajšieho riaditeľa závodu na výrobu 

smaltovaných výrobkov a súčasne mecenáša a prvého čestného prezidenta futbalového klubu 

FTC vo Fiľakove, na Ulicu Viliama Hulitu, maďarský názov Hulita Vilmos utca. 

Druhá lokalita, určená na výstavbu nových rodinných domov sa nachádza za areálom 

Cebriánovej kúrie ( bývalá „stará poliklinika“ ), a preto túto novú ulicu navrhujeme pomenovať 

ako Ulica Cebriánova, maďarský názov Cebrián utca, nakoľko viacerí členovia tejto rodiny 

výraznou mierou prispeli k obohateniu spoločenského života v meste Fiľakovo. 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Fiľakovo č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Fiľakovo č. 81 z 26.02.2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev s účinnosťou od 

01.11.2021. 

 

Monitorovacia správa aj VZN č. 3/2021 bola zaslaná elektronicky členom komisie. Z dôvodu 

obšírnosti materiálu každý člen si mohol preštudovať materiál doma a na zasadnutí mohli 

pripomienkovať.    

 

Komisia doporučuje:  



 

- Schváliť VZN č. č. 81 z 26.02.2009 o názvoch ulíc a verejných 

priestranstiev s účinnosťou od 01.11.2021. 

 

Komisia berie na vedomie: 

 

- Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Fiľakovo k 30.6.2021 

 

   

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha : prezenčná listina, plán práce. 

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


