
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  

30.5.2022 

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 

 

 

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných 

oboznámil s nasledovným programom rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2022, ktorým sa mení  Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 

3. Fiľakovský cross 

4. Záver 

 

   

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 zo dňa 26.09.2019 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta navrhujeme v článku 5, bod 1 nariadenia doplniť o písmená e) a f), 

ktoré rozširujú podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta o povinnosť žiadateľa 

spolufinancovať účel dotácie 5 % sumy požadovanej dotácie, zároveň povinnosť žiadateľa 

spĺňať všetky podmienky uvedené v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004           Z .z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení jeho neskorších predpisov. Zároveň v znení článku 9, bod 2 

sa predlžuje termín na zúčtovanie dotácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, 

v ktorom bola dotácia poskytnutá. VZN mesta Fiľakovo č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta s účinnosťou od 01.08.2022. 

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

a nemajú k tomu žiadne pripomienky ani návrhy.   

Ďalšie športové podujatie sa konalo 28.5.2022 pod názvom Fiľakovský cross 13 ročník  na 

štadióne FTC po dvojročnej prestávke. Súťažné trate boli nastavené podľa veku detí, celkom 6 

detských kategórií. Dospelí súťažili na tratiach 3 km alebo 11 km, na oboch po 5 katagóriách.  

Podujatie začalo ráno. Štartovali jednotlivé kategórie, ktoré boli priebežne vyhodnotené 

a ocenené. Prvých 3. miestach dostali diplomy a medaily a vecné ceny. Všetci účastníci dostali 

diplom za účasť a občerstvenie. Celkovo behalo 105 detí. U dospelých cca. 40. pretekárov.  



Dospelí pretekári platili 6 eur štartovné v ktorom mali zabezpečené tričko s logom 

podujatie,osvieženie a na konci pretekov guláš.   

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Príloha : prezenčná listina  

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


