
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  

31.8.2022 

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 

               

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. 3/2022 

         o zákaze prevádzkovania hazardných hier  na území mesta Fiľakovo  

         v určených dňoch v roku 2023  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2022,ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov takto:  

4. Ocenenie občanov v rámci osláv Dní mesta športový život 

5. Záver 

 

K bodu č. 1. Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách v § 14 ods. 10 písm. a), 

b), c), kedy je zakázané vykonávať prevádzkovanie hazardných hier (na Veľký piatok,             

24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, 

herne a prevádzky) Mesto Fiľakovo zakazuje prevádzkovať hazardné hry uvedené      v čl. 

1 ods. 2 tohto VZN počas ďalších 5 dní kalendárneho roka, ktorých dátumy resp. dní sú 

stanovené nasledovne : 

 01.01.2023 Nový rok  

 09.04.2023 Veľkonočná nedeľa 

 10.04.2023 Veľkonočný pondelok 

 01.11.2023 Sviatok všetkých svätých 

 26.12.2023 Druhý sviatok vianočný 

 

 



K bodu č. 2. Cenník úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby  ( terénnej ) pre n.o. Nezábudka, n.o., 

Záhradnícka 2, Fiľakovo  

Výška úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby :                              2,20 € 

Kalkulácia: počet odpracovaných hodín v roku 2021-                                                            17 722  

Ekonomicky oprávnené náklady na terénnu op. službu  v r. 2021-                  181 967,- € 

/mzdy, odvody, réžia, OOPP, služby, soc. fond/ 

  EON na 1 hodinu opatrovateľskej služby-                                                                10,27 € 

  Úhrada za 1 hodinu opatr. služby v súlade s § 73 ods.1 zákona 

   č. 448/2008 Z.z.   o sociálnych službách                                                                     2,20 € 

Výška príspevku od mesta na 1 hod. op. služby        8,07 € 

Komisia doporučuje schváliť VZN 3/2022 s účinnosťou 1.1.2023 a VZN 4/2022 

s účinnosťou 1.11.2022 

Predseda komisii informoval členov, že počas osláv Dní mesta a Palóckych dní prebieha 

každý rok aj odovzdávanie mestských ocenení. Cenu navrhujú poslanci MZ alebo občania OZ 

a jednu z dvoch , udelených v tomto roku si prevzal súčasný tréner fiľakovských futbalistov 

Ľubomír Šimkovič. Cena mu bola odovzdaná pred začiatkom prvého domácého zápasu novej 

tretej ligy v nedeľu 14. augusta, pred plnou tribúnom a nastúpenými mužstvami FTC a MFK 

Snina.  

Rozbehli sa súťaže aj v iných oddieloch FTC ako  

- Kolkárska oddiel  mužstvo postúpilo do Interligy, kde polovicu mužstiev v tabuľke 

tvoria najlepšie kolkárske kluby v ČR. Cez leto prebehla rekonštrukcia kolkárskych 

dráh – stavanie a pd., aby boli splnené kritériá Interligy.  

 

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Príloha : prezenčná listina  

 

 

Tajomníčka:                                                                                 Predseda komisie: 

Kristína Medeová                                                                           Alexander Mede 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


