
Komisia pre kultúru pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove 

 

Zápisnica 

zo sadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa 

22.9.2020 

 

Prítomní : 

Margita Oroszová, Mgr.Dana Bozóová, Mgr.Illés Kósik Andrea 

 

Neprítomní: Viktória Gyetvaiová, 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  a oznámila, že sa jej 

neprítomní ospravednili  telefonicky. 

 

 

K bodu č.2 : 

Mgr.Illés Kósik Andrea informovala komisiu o zmene dotácií na rok 2021, čo sa týka autobusovej 

prepravy  mestom podporovaných súborov / Rakonca, Pro Kultúra, Melódia, Jánošík, Zsákszínház, File 

Banda/ nakoľko mesto už nedisponuje vlastným autobusom. Podala 6 návrhov na rozdelenie 

odsúhlasenej podpory 3000,- Eur na prepravu týchto súborov. Návrhy sú priložené k zápisu. Komisia 

prijala návrh č.2. 

Zapisovateľka Ing.Erika Ocsková informovala komisiu o dvoch návrhoch na zmenu VZN mesta 

Fiľakovo / VZN č.10/2020 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta,  VZN č.8/2020 Podmienky 

parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo/. Členovia komisie nemali žiadne pripomienky. 

 

 

K bodu č.3 

Mgr.Illés Kósik Andrea informovala členov komisie o kultúrnych akciách mesta Fiľakovo v roku 

2020  organizovaných  MsKS. Vyhodnotenie činnosti MsKS v 1.polroku  popisuje negatívne výsledky 

oproti predošlým rokom. Epidémia spôsobená s vírusom Covid poznamenala aj činnosť  v oblasti 

kultúry. Zrušili sa všetky veľké podujatia a akcie pre školy naplánované v 1.polroku, uskutočnili sa iba 

malé podujatia. Príjmy sú mizerné oproti predošlým rokom, chýbajú príjmy z prenájmov aj 

zo vstupeniek. Financie z projektov sa musia vrátiť, nakoľko neboli uskutočnené. 2.polrok tiež nebude 

lepší, a v dôsledku toho je činnosť MsKS  ohrozená nedostatkom financií. 

 

Mgr.Dana Bozóová informoval komisiu o ťažkostiach v školstve, kde sa okrem výuky každá aktivita 

ruší na základe nariadenia RÚVZ. 

 

 



K bodu č.4 

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

dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia a to 9.11.2020 o 16,00 hod. 

 

Po vyčerpaní programu bolo rokovanie ukončené. 

 

                                                                                                                 Margita Oroszová 

                                                                                                                Predsedníčka komisie 

Zapísala: Ing.Erika Ocsková 

                Zapisovateľka komisie 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 


