Komisia pre kultúru pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove

Zápisnica
zo sadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
23.11.2020

Prítomní :
Mgr.Dana Bozóová, Mgr.Illés Kósik Andrea, Viktória Gyetvaiová, Mgr.Adrian Balog,
Mgr. Gábor Fekete
Neprítomní: Margita Oroszová
Program :
1., Otvorenie
2., Aktuálne záležitosti
3., Rôzne
4., Záver
K bodu č.1 :
Zasadnutie otvorila zapisovateľka Ing.Erika Ocsková. Predsedníčka Margita Oroszová sa ospravedlnila
za neprítomnosť z dôvodu PN.

K bodu č.2 :
Komisii boli doručené „ Žiadosti o zaradenie do zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou
mesta“. Členovia odsúhlasili na zaradenie do zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou
mesta nasledujúce súbory:
1. ,Folklórny súbor Jánošík
2., Priatelia FS a DFS Jánošík
3., Zsákszínház
4., PRO KULTÚRA – mužský spevácky zbor Fiľakovo
5., DFS Malá Rakonca, FS Rakonca
6., Ľudová hudba File Banda
7., Melódia – ženský spevácky zbor Fiľakovo
Komisia pre kultúru preštudovala „Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta“ od OZ pôsobiacich v oblasti
kultúry na jednotlivé plánované kultúrne podujatia a akcie usporiadané v meste Fiľakovo v roku 2021.
Po prerokovaní v komisii členovia navrhujú poskytnutie dotácie nasledovne:
OZ Mladý umelec
vo výške 700,- Eur
OZ Fiľakovskí Vlci
vo výške 700,- Eur
OZ MADOM
vo výške 1500,- Eur
OZ SLNIENKO
vo výške 700,- Eur
OZ CSEMADOK
vo výške 2100,- Eur

OZ Szlovákiai Magyar Csekészszövetség
47.zbor Koháry István

vo výške 500,- Eur

OZ Jednota dôchodcov
v rozmedzí 1000 - 1500,- Eur
/ po prehodnotení či by sa nedali zlúčiť dve akcie plánované v mesiaci marec /
OZ Minorita za všetkých
v rozmedzí 700 – 2200,- Eur
/ po upresnení využitia dotácie na jednotlivé položky rozpočtu plánovaného projektu/
OZ IUVENTIS NEOGRADIENSIS
v rozmedzí 700 – 2500,- Eur
/ po upresnení využitia dotácie na jednotlivé položky rozpočtu plánovaného projektu/
OZ IN NOVA – žiadosť presunúť na prerokovanie v Komisii pre školstvo, vzdelávanie a mládež
OZ JK I HORSES - žiadosť presunúť na prerokovanie v Komisii pre šport a telesnú výchovu
Riaditeľka MsKS vo Fiľakove Mgr.Andrea Illés Kósik mala prípomienky k žiadostiam, čo sa týka
formálnej aj obsahovej stránky. Navrhuje upozornenie žiadateľov na tieto chyby aby sa do budúcna
neopakovali / príloha č.1/. Ďalej navrhuje prepracovanie prílohy č.2 VZN č.10/2020 aby sa hodnotovo
upresnili údaje o zámere využitia dotácie na jednotlivé položky plánovaného projektu, tak aby sa
presne vedelo aká suma sa má využiť z dotácie na konkrétne položky rozpočtu.

K bodu č.3
Mgr.Illés Kósik Andrea informovala členov komisie o ťažkostiach pri organizovaní akcií v súčasnej
situácii v oblasti kultúry. Znovu otvorenie divadiel nepomôže k obnoveniu činnosti MsKS, lebo
divadelné skupiny nemajú pripravené predstavenia z dôvodu dlhodobého zatvorenia divadiel alebo
chýbajúcich členov v karanténe. Obnova divadelných predstavení sa očakáva iba na jarné obdobie.

K bodu č.4
Zapisovateľka Ing.Erika Ocsková poďakovala členom za účasť na zasadnutí a zároveň sa dohodli na
termíne ďalšieho zasadnutia v závislosti od termínu predloženia materiálov týkajúcich sa Rozpočtu
mesta na rok 2021 a termínu zasadnutia Zastupiteľstva mesta, o ktorom bude informovať v časovom
predstihu pani Oroszovú.
Po vyčerpaní programu bolo rokovanie ukončené.
Margita Oroszová
Predsedníčka komisie
Zapísala: Ing.Erika Ocsková
Zapisovateľka komisie

Príloha č.1

