Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
25. septembra 2018
___________________________________

Prítomní: Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Marian Bozó
Ospravedlnení: Mgr. Tünde Majorosová, Vladimír Cirbus, Mgr. Adrian Balog
Ďalší prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti
Pán primátor informoval prítomných o obsahu rokovania dnešného stretnutia.
Jedná sa o podmienky organizácie verejných kultúrnych podujatí v meste
Fiľakovo v roku 2019.
Ďalej dostal slovo JUDr. Gecso, ktorý prítomným ozrejmil termín verejné
podujatie a zákonný rámec organizácie týchto podujatí. Vyzval prítomných
hlavne na dodržanie zákonnej lehoty na predkladanie žiadostí, ktorá je 7 dní.
Tiež na dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod. do 06.00 hod.
Primátor navrhol max. čas, ktorý bude v povolení od mesta 22.00 hod
a výnimočne jeden alebo dvakrát do roka dlhšie. Ak však bude akcia trvať
dlhšie, aby o tom nerozhodoval len on v jednej osobe.
p. Oroszová: ja chápem obidve strany. Väčšie akcie stále viem termíny dopredu
a treba ich včas oznámiť.
Mgr. Bozó: hlučnosť sa pravdepodobne týka akcií, ktoré sú organizované vonka
a nie v uzavretých priestoroch. Súhlasím s ich reguláciou času.
p. Balog: musíme rozlišovať medzi jednotlivými usporiadateľmi a brať všetkých
rovnakým merítkom.
p. primátor: zdá sa mi, že naše mesto už prerástlo svoje možnosti. V iných
mestách sú aj športové haly kde sa takéto akcie dajú usporiadať bez väčších
problémov.

p. Nagy: ja by som neporovnával akcie, ktoré sú vo vnútri s akciami vonka. Vždy
sa nájde niekto komu sa to nebude páčiť.
Mgr. Szvorák: ja som bola jedným s iniciátorov tohto stretnutia. Navrhujem, aby
sa rozlišovalo medzi akciami v lete a v zime. Akcie v lete by som povolila aspoň
do polnoci. Letné obdobie by trvalo od júna do septembra. Brať tiež do úvahy
z akých finančných prostriedkov sú akcie usporadúvané. Navrhujem tiež, aby
primátor mesta nerozhodoval v jednej osobe, či povolí konanie akcie, ale aby
rozhodovanie bolo viacstupňové.
p. primátor: paušalizáciu by som tiež nerobil.
p. Balog: ja som ochotný pristúpiť na kompromis. Každý víkend som tiež nemal
živú hudbu. Nie je o to taký záujem.
p. Nagy: toto je len pár ľudí komu sa to nepáči.
p. primátor: komunikáciu z občanmi máme zavedenú veľmi dobre. Treba si
každého vypočuť.
p. Tóth: ja mám tiež ubytovaných hostí aj keď tam organizujem akcie. Snažím
sa im to stále vysvetliť.
Mgr. Illés Kósik: nahlásenie akcie 7 dní vopred sa mi zdá veľmi málo. Treba
nahlasovať akcie, ktoré sú pravidelné a vieme termíny vopred aj oveľa skôr.
p. primátor: podľa sťažností občanov je väčší problém hlasitosť ako čas.
Nechceme nikoho štvať proti sebe. Nie je zlé, že sa tu organizujú akcie, len treba
dohodnúť podmienky a nájsť kompromis.
Dr. Tittonová: mne sa tiež zdá termín 7 dní nahlásenia vopred veľmi krátky. Ak
vieme, ktoré akcie sa budú organizovať treba ich nahlásiť čím skôr a napísať na
FB a aj na stránku mesta kto a dokedy ich organizuje.
Mgr. Szvorák: súhlasím. a o konaní akcií by mala rozhodovať aj komisia kultúry.
p. Nagy: boli sťažnosti aj na akcie organizované vo vnútri?
p. primátor : neviem o tom. Tu je iný problém pri takýchto akciách.
JUDr. Gecso: tieto by sa mali nahlasovať aj DHZ kvôli požiarnej bezpečnosti.
p. primátor: čiže môžeme zhrnúť záver z dnešného stretnutia
- skúsime trocha regulovať hlavne hlasitosť organizovaných akcií v budúcom
roku,
- ako všeobecnú výnimku nastavíme trvanie do 23.00 hod. a v lete do 24.00 hod.
- zostavíme z dnešného rokovania článok do Fiľakovských zvestí.
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

