
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  

8.2.2022 

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. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo sa mení a dopĺňa  

3. Diskusia 

4. Záver 

 

      

K bodu č. 2. :     K vypracovaniu návrhu tohto nariadenia, ktoré znižuje v § 5 ods. 2 prevádzkový 

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

nápoje maximálny prevádzkový čas do 22.00 hodiny na každý deň v týždni, došlo z dôvodu 

enormného nárastu výtržností cez víkendové dni, ktoré mali priamo súvislosť s konzumáciou 

alkoholu v neskorých nočných hodinách v určitých baroch, ktoré na základe doteraz platného 

nariadenia mohli predávať alkohol v piatok a sobotu do 02.00 hodiny, pričom ani vydaním 

rozhodnutia mesta o znížení otváracieho času nedošlo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie.   

Schválením tohto nariadenia dôjde k zjednoteniu otváracieho času v pracovných dňoch 

s víkendovými dňami, t. zn. k maximalizácii do 22.00 hodiny, pričom sa zachová možnosť 

určiť osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby, ale 

len na základe osobitného povolenia mesta. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne 

alebo príležitostné terasy, môže tieto prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby 

prevádzkarne. Sezónne alebo príležitostné terasy môže podnikateľ prevádzkovať po 22.00 

hod. iba na základe predchádzajúceho povolenia mesta a pri dodržaní príslušných právnych 

predpisov. 

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

a nemajú k tomu žiadne pripomienky ani návrhy.   
  

 



Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Príloha : prezenčná listina  

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


