
Komisia pre kultúru pri mestskom 
zastupiteľstve vo Fiľakove 

________________________________________________________________ 
 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa 

12. novembra 2015 
___________________________________ 

 
 

Prítomní:  Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová, 
Mgr. Adrian Balog, Vladimír Cirbus, Mgr. Marian  Bozó 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie kultúry otvorila predsedníčka komisie a všetkých 
prítomných privítala. 

 
K bodu  č. 2) Žiadosti  súborov, ktoré majú záujem pôsobiť pod hlavičkou 
mesta  
 Členovia komisie  posúdili podané žiadosti jednotlivých súborov a navrhli 
aj financie, ktoré im majú byť  poskytnuté v roku 2016 v rámci rozpočtu  MsKS. 
Jedná sa o nasledovné súbory a návrh výšky poskytnutej dotácie: 

1. OZ  Melódia – ženský spevácky  zbor  - 2.100,00 € 
2. OZ Pro Kultúra – mužský  spevácky  zbor  - 2.100,00 € 
3. OZ Zsákszínház – 1.000,00 € 
4. Folklórny  súbor  Jánošík a detský  folklórny súbor  Jánošík – 1.500,00 € ( 

V roku 2016 +500,00 €, nakoľko   FS Jánošík oslavuje  20. Výročie 
svojho založenia) 

5. FS Rakonca – 2.900,00 € 
 
  
K bodu č. 3) Vyjadrenie  sa  k Žiadostiam   o poskytnutie   dotácie  
z rozpočtu mesta  podľa Rokovacieho   poriadku  stálych komisií 
Mestského zastupiteľstva Mesta Fiľakovo 
 Na  zasadnutie komisie  bolo  predložených  7 žiadostí o dotáciu 
z rozpočtu mesta:  



1.  OZ PRO  SCHOLA NOSTRA–požiadalo  o dotáciu vo výške  650,00 € na 2 
akcie, ktoré plánujú zorganizovať  v roku 2016 . Ide o súťaž  v speve „Hallotad-
e hírét...“ a „Farebný svet“  
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
1. Pre OZ PRO SCHOLA NOSTRA poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  
vo výške 300,00 € na  tradičnú súťaž v speve „Halottad-e hírét...“ a na 
„Farebný svet“ neposkytnúť dotáciu, nakoľko sa  jedná  o vymaľovanie  
tried a na to  by mali byť  k dispozícii financie v rozpočte školy. 
 
 
2.  Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. Zbor Koháry István–požiadalo  
o dotáciu vo výške  600,00 € na 2 akcie, ktoré plánujú zorganizovať  v roku 
2016 . Jedná sa  o organizáciu letného tábora a vymaľovanie kaštieľa.  
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
2. Pre Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. Zbor Koháry István 
poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 400,00 € na  organizáciu  
letného tábora. 
 
 
3.Spoločnosť  PRO GAUDIO –požiadalo  o dotáciu vo výške  500,00 € na 2 
akcie, ktoré plánujú zorganizovať  v roku 2016 . Jedná sa  o organizáciu 
športového dňa pre deti  a sériu prednášok a ukážok v lukostreľbe. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
3. Pre Spoločnosť  PRO GAUDIO poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo 
výške 300,00 € na  obidve akcie v zložení 200,00 € na organizáciu 
športového dňa a 100,00 € na  sériu prednášok. 
 
4.Spoločnosť  PRO FUTURO –požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  
organizáciu Prírodovedného triatlonu v roku 2016. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 



Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
4. Pre Spoločnosť  PRO FUTURO poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo 
výške 700,00 € na  organizáciu  Prírodovedného triatlonu. 
 
5.OZ SLNIENKO –požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  usporiadanie  
divadelného predstavenie  Janko Kráľ zverbovaný. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
5. Pre OZ SLNIENKO poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 
500,00 € na  usporiadanie  divadelného predstavenia  Janko Kráľ 
zverbovaný. 
 
6.MO Jednoty  dôchodcov –požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  
usporiadanie  3 akcií v roku 2016 – MDŽ, Stretnutie generácií a Mikulášsky 
večierok. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
6. Pre MO Jednoty dôchodcov  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo 
výške 700,00 € na  usporiadanie  3 akcií uvedených v žiadosti  o dotáciu z 
rozpočtu mesta. 
 
7.OZ Koháry –požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  usporiadanie   akcie - 
X.  medzinárodná súťaž  v lukostreľbe v rámci  XVII. Fiľakovských hradných 
hier. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu 
mesta nasledovne:  
 
7. Pre OZ Koháry  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 700,00 € 
na  usporiadanie  akcie - X.  medzinárodná súťaž  v lukostreľbe v rámci  
XVII. Fi ľakovských hradných hier. 
 



Žiadosti  o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 podali ešte  OZ Madom, 
ZO Csemadok, OZ FTC Fiľakovo a OZ Oppidum Fileck. Jedná sa však 
o dotácie  vyššie ako 700,00  preto o nich  bude rozhodovať  MZ. 
 
 
 
K bodu č. 3) Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedníčka komisie vyhlásila 
dnešné rokovanie za ukončené a poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
                                                                                        Margita Oroszová, v. r.  
                                                                                        predsedníčka komisie   
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša                                               
                 zapisovateľka komisie 


