
Komisia pre kultúru pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakovo 

 

 

Zápisnica 

zo sadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa 

19.11.2019 

 

Prítomní : 

Margita Oroszová, Mgr.Dana Bozóová, Gyetvaiová Viktória, Mgr.Illés Kósik Andrea, Mgr.Adrian Balog, 

Mgr. Gábor Fekete 

 

Program : 

           1., Otvorenie 

           2., Aktuálne záležitosti 

           3., Rôzne 

           4., Záver 

 

K bodu č.1 : 

Zasadnutie otvorila predsedníčka kultúrnej komisie pani Margita Oroszová. 

 

K bodu č.2 : 

Komisii boli doručené žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo od OZ pôsobiace v oblasti kultúry. 

Po prerokovaní v kultúrnej komisii členovia navrhujú poskytnutie dotácie nasledovne: 

 

OZ „MLADÝ UMELEC“                                                                                             vo výške   700,-Eur 

OZ „IUVENTIS NEOGRADIENSIS“                                                                           vo výške   700,-Eur 

OZ „Minorita za všetkých“                                                                                     vo výške   700,- Eur 

OZ „ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov“                                                 vo výške  1400,-Eur 

OZ „Pivničný rad“                                                                                                     vo výške   700,-Eur 

OZ „ Media Novum“                                                                                                vo výške   700,-Eur 

OZ „ PRO IUVENTUS“                                                                                               vo výške   700,-Eur 

OZ „SLNIENKO“                                                                                                         vo výške   700,-Eur 

OZ „Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség 

       Zväz skautov maďarskej národnosti, 47.zbor Koháry István                      vo výške   700,-Eur 

OZ Csemadok vo Fiľakove                                                                                       vo výške  2100,-Eur 

OZ „MADOM“                                                                                                            vo výške 1500,-Eur 

OZ „Hudba bez hraníc“                                                                                            vo výške  1000,-Eur 

OZ „Fiľakovskí Vlci“                                                                                                  vo výške  1000+700,-Eur 

 

Riaditeľka MsKS vo Fiľakove Mgr.Andrea Illés Kósik mala pripomienky k žiadostiam, čo sa týka 

formálnej aj obsahovej stránky. Za účelom skvalitnenia vypracovania podaných žiadostí navrhuje, aby 



spolu s výsledkom rozhodnutia o schválení dotácie boli zároveň upozornení na nedostatky ich 

podaných žiadostí: 

OZ Iuvenis Neogradiensis –   v prílohe č.2 chýba podrobný rozpis výdavkov z dotácie mesta 

- chýba termín a miesto podujatia  

- žiadosť je podaná na starom formulári, podľa VZN č.6/2015 

OZ Pivničný rad –  v popise projektu podrobnejšie popísať program jednotlivých akcií,  

- spresniť na ktoré položky bude použitá dotácia mesta a v akých sumách 

OZ Media Novum  - v žiadosti chýba IČO 

OZ Pro Iuventus     - jednotlivé položky rozpočtu sa nezhodujú v žiadosti a v prílohe / na žiadosti    

                                     celkové výdavky 2000,- Eur v prílohe 764,- Eur/ 

OZ Zväz skautov maďarskej národnosti – termín konania a čerpania dotácie december 2019 

                                                                         / dotácia sa žiada na rok 2020/ 

- v prílohe č.2 chýba podrobný popis výdavkov z dotácie mesta 

OZ Csemadok –  v žiadosti chýba IČO 

- chyba v rozpočte pri výdavkoch – súčet výdavkov je 5000,-Eur 

- v prílohe č.2 chýba rozpis akcií podľa termínu realizácie, ako aj 

konkrétna kvalifikácia výdavkov 

- v ďalších prílohách aktualizovať neaktuálne údaje 

OZ Madom – chýba rozpis akcií podľa termínu realizácie 

- žiadosť je podaná na starom formulári, podľa VZN č.6/2015 

OZ Hudba bez hraníc – jednotlivé položky rozpočtu sa nezhodujú v prílohe č.1 a č.2 

- chyba v termíne / žiadosť na rok 2019/ 

OZ Fiľakovskí vlci – chýba vyznačenie oblasti  

- chyba v rozpočte pri príjmoch / súčet príjmov/ 

- spresniť žiadosť podľa jednotlivých akcií 

 

K bodu č.3 

Mgr.Andrea Illés Kósik informovala členov komisie o podujatiach v meste Fiľakovo v mesiaci 

november a december: 

21.11. Szalonna és bandája – koncert ľudovej hudby 

22.11. 40. výročie Zsákszínház 

27.11. Hudobné ročné obdobia –koncert klasickej hudby 

29.11.  Divadelné predstavenie Zsibongó a Apropó 

4.12. Divadelné predstavenie Zsákszínház 

6.12. Mestský Mikuláš 

13.12. Vianočný jarmok  

21.12. Radujme sa + Rakonca / dom tanca/ 

 

K bodu č.4 

Predsedníčka komisie pani Oroszová poďakovala členom za účasť na zasadnutí a zároveň sa dohodli 

na termíne ďalšieho zasadnutia a to 10.2.2020 o 15,45 hod., v prípade doručenia Návrhu rozpočtu na 

rok 2020 sa dohodne na termíne zasadnutia dodatočne. 

Po vyčerpaní programu bolo rokovanie ukončené. 

 

                                                                                                               Margita Oroszová 

                                                                                                                Predsedníčka komisie 

Zapísala: Ing.Erika Ocsková 

                Zapisovateľka komisie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


