Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
09. júna 2015
___________________________________

Prítomní: Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová, Mgr. Adrian
Balog, Vladimír Cirbus,
Ospravedlnení: Margita Oroszová, Mgr. Marian Bozó, Mgr. Mária Majorosová
Pozvaní :
Ing. László Kerekes – zástupca primátora mesta
Mgr. Viktória Tittonová, PhD. – riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej zapisovateľka a všetkých
prítomných privítala.
K bodu č. 2) Administratívne záležitosti
V rámci dnešného zasadnutia komisia tiež vykonala niekoľko potrebných
administratívnych úkonov, ako je vyplnenie tlačiva „Žiadosť o poukazovanie
mzdy na účet“ a „Záznam o vykonanom poučení o povinnosti mlčanlivosti...“
K bodu č. 3) Činnosť Hradného múzea vo Fiľakove
Dnešné zasadnutie komisie pre kultúru sa uskutočnilo v Hradnom múzeu
vo Fiľakove. Riaditeľka HMF členov komisie oboznámila s činnosťou, hlavne
za uplynulý rok. Hradné múzeum každoročne organizuje akcie Palóc Húsvét
a Noc múzeí a galérií. Tiež je spoluorganizátorom viacerých akcií, ktoré
prebiehajú v hradnom areáli, napr. Hradné hry, Palócke dni,...
HMF organizuje múzejnopedagogické programy, na ktoré sa však treba
prihlásiť dopredu, je možnosť vyskúšania dobových zbraní a oblečenia.
Začiatkom roka
boli oslovené základné školy
na území SR s ponukou
návštevy Hradu a aj okolia. Budúci rok sa plánuje osloviť aj školy na území
MR. Plánuje sa sprístupniť hradná veža počas celej otváracej doby HMF,

teraz na Hrad vchádzajú turisti v polhodinových alebo hodinových
intervaloch. Na Hrade prebieha aj vedecko-výskumná činnosť, ktorá je
realizovaná z dotácie. Do správy HMF patrí tiež NTIC a Knižnica.
K bodu č. 4) Vyjadrenie sa k Žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta podľa Rokovacieho poriadku stálych komisií Mestského
zastupiteľstva Mesta Fiľakovo
V rámci tohto bodu
členov komisie,
zástupca primátora mesta
oboznámil s obsahom nového pripravovaného VZN o dotáciách.
Na zasadnutie komisie boli predložené 3 žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta:
1. OZ Zsákszinház požiadalo o dotáciu vo výške 700,00 € na účasť na
Jókaiho dňoch v Komárne
2. Miestny odbor Matice slovenskej požiadal o celkovú dotáciu vo výške
750,00 € na 3 akcie ( 150€ - Deň matiek, 300 € - Vatra zvrchovanosti a 300 € 25. výročie založenia miestneho odboru MS )
3. OZ Oppidum Fileck požiadalo o dotáciu vo výške 831,00 € n a organizovanie
medzinárodného skrášľovacieho tábora na Hrade.
Členovia komisie uvedené žiadosti prerokovali.
Komisia pre kultúru navrhuje členom MR poskytnúť dotácie z rozpočtu
mesta nasledovne:
1. Pre OZ Zákszinház poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 600 €.
2. Pre MO Matice slovenskej poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta
v celkovej výške 400,00 € ( 200,00 € na akciu „Vatra zvrchovanosti“
a 200,00€ na akciu „25. výročie založenia MO MS“)
3. Pre OZ Oppidum Fileck poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta vo výške
700,00€.
Členovia komisie pre kultúru navrhli neposkytnúť dotáciu vo výške 150€ pre
MO MS na organizáciu Dňa matiek, nakoľko akcia už prebehla dňa 13.05.2015.
Pani Mgr. Illés Kósik navrhla, aby sa v návrhu nového VZN o dotácie uviedlo,
že Žiadosť o dotáciu s prílohou č. 1 –Rozpočet projektu a s prílohou č. 2 –
Stručná charakteristika treba predložiť aj elektronicky.
K bodu č. 5 ) Návrh na udelenie ocenení mesta
Členovia komisie kultúry navrhli na udelenie ocenenia Ceny mesta
nasledovných laureátov:
1. Agnesa Husztiová
2. skupina DEFENSORES
3. Varga Norbert a Lia

4. Kobela Róbert

K bodu č. 4) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania zapisovateľka komisie vyhlásila
dnešné rokovanie za ukončené a poďakovala prítomným za účasť.

Margita Oroszová, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

