
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  

25.4.2022 

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 

Hostia: Mgr. Attila Visnyai 

              Zoltán Illéš 

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. Fiľakovský crosss 
4. Diskusia 

5. Záver 

 

      

 Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb, okrem 

prevádzkarní kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa 

v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod. Prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou 

činnosťou (ako napr. pohostinstvá, pivárne, reštaurácie, bistrá, bufety, snack bary, kaviarne, 

vinárne a pod.) a všetky zariadenia, kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje z piatka 

na sobotu a zo soboty na nedeľu najneskôr do 24.00 hod., v ostatné dni najneskôr do 23.00 hod. 

Sezónne alebo príležitostné terasy môže podnikateľ prevádzkovať po 22.00 hod. iba na základe 

predchádzajúceho povolenia mestského zastupiteľstva, vydaného na základe kladného 

stanoviska minimálne jednej z komisií, posudzujúcich žiadosť prevádzkovateľa, a to komisie 

regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu, resp. komisie ochrany verejného 

poriadku a dopravy, a to pri dodržaní ostatných príslušných právnych predpisov. V prípadoch 

konania akcií pre uzavretú spoločnosť, a to svadby, stužkovej slávnosti, plesu, firemného 

večierku a rodinnej oslavy je prevádzkový čas stanovený od 00.00 hod do 24.00 hod, pričom 

konanie takejto akcie pre uzavretú spoločnosť je prevádzkovateľ povinný oznámiť Mestskej 

polícii vo Fiľakove minimálne 3 pracovné dni pred jej konaním. Zároveň prevádzkovateľ je 

povinný konanie akcie pre uzavretú spoločnosť v čase jej priebehu zverejniť na všetkých 

vstupoch do budovy prevádzkarne. 



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

a nemajú k tomu žiadne pripomienky ani návrhy.   

V ďalšom bode p.Visnyai spomenul, že turnaj bedminton sa koná 147.5.2022. Ďalšie športové 

podujatie sa koná  28.5.2022 pod názvom Fiľakovský cross, ktoré sa uskutoční na štadióne FTC  

Fiľakovo.  

Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa rozpisu. Organizátor nezodpovedá za 

škody na zdraví alebo majetku účastníkov preteku, pred po alebo po absolvovaní pretekov.  

Ak v niektorých kategóriách budú menej ako 3 pretekári, kategória bude zlúčená s mladšou 

kategóriou. Každý štartujúci dostane v cieli občerstvenie.  

 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Príloha : prezenčná listina , propozícia verejného bežeckého podujatia Fiľakovský cross 2022. 

 

 

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


