Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
24. marca 2015
___________________________________

Prítomní: Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová,
Agnesa Husztiová, Mgr. Marian Bozó, Mgr. Adrian Balog
Pozvaný : PhDr. István Mázik

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Činnosť MsKS
Poverený riaditeľ MsKS oboznámil členov komisie podrobne
s činnosťou Mestského kultúrneho strediska. Hovoril o akciách, ktoré boli
usporiadané v roku 2014 a o výške finančných prostriedkov určených na tieto
akcie. Členom komisie tiež v prezentácii predložil fotodokumentáciu stavu
budovy Klubu v dobe, keď sa
tam MsKS presťahovalo a súčasný stav.
Informoval tiež o tom, že medzi najsúrnejšie opravy treba zahrnúť obnovu
elektrického vedenia (na základe správy revízneho technika) a obnovu
divadelnej techniky.
K bodu č. 3) Aktuálne záležitosti
V rámci tohto bodu pani Husztiová všetkých členov komisie pozvala na
divadelné predstavenie divadelného súboru z Lučenca, ktoré sa bude konať
v sobotu – 28.03.2015 so začiatkom o 18.00 hod.
Mgr. Illés Kósik Andrea členov informovala o podaných projektoch na
Úrad vlády SR, z ktorých jeden projekt nebol úspešný.
Mgr. Illés Kósik navrhla, aby komisia kultúry mala prehľad o podaných
žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta a mala možnosť sa k nim vyjadriť.

Hlavne z dôvodu, že väčšina týchto dotácií smeruje na organizáciu
kultúrnych akcií. Členovia komisie s jej návrhom súhlasili.
Zapisovateľka komisie informovala členov komisie o tom, že sa plánuje
organizácia mestského Dňa detí, ktorého hlavným organizátorom má byť CVČ
a spoluorganizátori MsKS a HMF. Deň detí je naplánovaný na 30.05.2015.
Bližšie informácie však budú až po zasadnutí prípravného výboru, ktoré sa
bude konať koncom apríla. Členovia komisie v prípade potreby poskytnú
prípravnému výboru svoju pomoc.
K bodu č. 4) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pani predsedníčka vyhlásila
dnešné rokovanie za ukončené a poďakovala prítomným za účasť.

Margita Oroszová, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

