Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove
ZÁPISNICA
Zo zasadnutia komisie pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove , ktoré
sa konalo dňa 8.6.2016 a 13.6.2016
Prítomní:

Mgr. Attila Visnyai - predseda
Mgr. Stanislav Villányi - člen
Ing. Dávid Mák - člen
Mgr. Štefan Ujpál - člen
Ladislav Flachbart - člen
František Sajko - člen
Kristína Medeová – zapisovateľka
PhDr. Peter Fehér – vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrhy na ocenenie občanov v rámci osláv Dní mesta
3. Príprava športového dňa /25.6.2016/
4. Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov za rok 2015/2016
5. Prerokovanie a schválenie VZN mesta č. 6/2016
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č.1
Komisia pre mládež a šport pri MZ pozýva pred ukončením školského roka najúspešnejších
žiakov materských, základných škôl a tiež študentov gymnázia a strednej odbornej školy vo
Fiľakove na prijatie najúspešnejších žiakov primátorom. resp. vedením mesta. Pozývaných
bude cc. 55 študentov. Prijatie sa uskutoční dňa 28.6.2016 vo veľkej zasadačke o 9.00 hod..
P.Gecso predložil návrhu VZN č. 6/2016 o výkone taxislužby na území mesta Fiľakovo.
Predmetom VZN je : upravenie podmienok na výkon taxislužby na území mesta, zriadenie
a užívanie stanovíšť taxislužby, úprava výšky nájomného, sankcie za porušenie VZN.
Komisia pre školstvo, mládež a šport pri MZ vo Fiľakove odporúča schváliť VZN č.
6/2016 bez pripomienok.
Komisia po dlhšej diskusii a zvážení argumentov navrhuje na Cenu mesta Fiľakovo:
Cena primátora:
1. Mgr. Blanka Vassová – za šírenie dobrého mena mesta získaním titulov majsterka
Slovenska 2016 a vicemajsterka Európy 2016 vo fitness a kulturistike
2. Gejza Knapp - In Memoriam – za dlhoročné aktívne pôsobenie ako hráč a tréner KO
FTC A
3. Oddiel silového trojboja pri FTC – za úspešné reprezentovanie mesta a FTC na
celoslovenských i európskych súťažiach

Čestný občan:
1. Eibner Tomáš - za šírenie dobrého mena mesta ,propagácia v celoslovenskom merítku.

V záverečnom bode členovia komisie spomenuli prípravu športového dňa, ktorý sa koná
25.6.2016, skompletizovali úlohy a spočítali pozvaných ľudí /cca. 130 ,vedenie mesta, žiaci,
dospelé mužstvá, kolkári, učitelia ako doprovod a členovia komisie.

Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa bude konať
v mesiaci júl.

Príloha: prezenčné listy

Zapisovateľka:

Predseda komisie:

Kristína Medeová

Mgr. Attila Visnyai

