
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  

29.11.2022 

Prítomní:      Alexander Mede - predseda 

Mgr. Gabriel Nagy - člen 

Ing.  Dávid Mák -  člen 

Mgr. Štefan Ujpál - člen 

PhDr.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. 7/2022, ktorým sa mení VZN mesta     

Fiľakovo č. 8/2020 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. 

3. Vyjadrenie k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta 

4. Správa o športovom živote Mesta Fiľakovo 

5. Záver                                                                                                                                                                  

 

Dôvodom na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2020 

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, presnejšie jej Prílohy 

č. 1 je skutočnosť, že na Biskupickej ulici, za tzv. „stobytovkou“ bolo v rámci nových 

investičných akcií vytvorených celkovo 19 parkovacích miest, zároveň bolo vytvorených aj 

ďalších 36 parkovacích miest na ulici Vajanského, na ploche medzi bytovými domami na ulici 

1. mája, Vajanského a škôlkou na Štúrovej ulici, ktoré sú zapracované aj do nového pasportu 

parkovacích miest, ktoré tvorí neoddeliteľnú časť tohto nariadenia. Vznikom týchto nových 

parkovacích miest sa navyšuje aj počet vyhradených parkovacích miest o jedno vyhradené 

parkovacie miesto na Vajanského ulici a jedno vyhradené parkovacie miesto je stanovené na 

Biskupickej ulici za „stobytovkou“. 

   

 

Komisia prerokovala žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta. 

1. OZ FTC Fiľakovo / 120.000 Eur/ 

2. OZ Športový klub NOVOHRAD / 850,- Eur/ 

 

Predložené žiadosti o dotácie komisia po úprave schvaľovala bez pripomienok. 



 

Komisia doporučuje:  

 

Schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 7/2022, ktorým sa mení VZN 

mesta     Fiľakovo č. 8/2020 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. 

 

  

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

Príloha : prezenčná listina, plán práce. 

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


