Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
13. júna 2017
___________________________________

Prítomní: Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Vladimír Cirbus, Mgr.
Marian Bozó, Mgr. Adrian Balog
Ospravedlnená: Mgr. Mária Majorošová
Pozvaný : Ing. László Kerekes – zástupca primátora mesta

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti
V rámci tohto bodu členov komisie zástupca primátora oboznámil so
zámerom prijatia úveru za účelom uskutočnenia investičných akcií. Podrobne
predniesol akcie, ktorý by sa z finančných prostriedkov získaných z úveru
realizovali.
Členovia komisie súhlasili so zámerom prijatia úveru.
Členovia komisie ďalej prerokovali Hodnotiace správy MsKS a HMF
a tiež správy o činnosti obidvoch príspevkových organizácií mesta. Obidve
správy vzali na vedomie.
Členovia komisie kultúry navrhli na udelenia ocenenia – Cena mesta za
rok 2017 nasledujúcich laureátov:
1. DS Zsibongó
Za účasť na celoštátnej prehliadke detských bábkarských a divadelných súborov v
Dunajskej Strede - 42. Podunajská jar – Diamantové pásmo

2. FS Rakonca a DFS Rakonca
Za účasť na 6 celoslovenských súťažiach, prehliadkach a festivaloch a získanie
ocenení: 2 laureáti, 3 zlaté pásma a1 strieborné pásmo

3. Oppidum Fileck
Za realizáciu Skrášľovacích letných táborov na fiľakovskom hrade od 2003 – do
2017, spolu 15 táborov.

4. Vegart – Zoltán Reisz
Za výnimočnú spoluprácu s mestskými kultúrnymi inštitúciami, čím sa pričinili o
kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu. Svoju prácu odvádzajú na vysokej úrovni,
spoľahlivo a rýchlo. Oceňujú stálych zákazníkov a v neposlednom rade podporujú
kultúru a kultúrne podujatia v meste.

K bodu č. 3) 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

