
Komisia pre kultúru pri mestskom 
zastupiteľstve vo Fiľakove 

________________________________________________________________ 
 
 

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

23. apríla  2015 
___________________________________ 

 
 

Prítomní:  Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová, Mgr. Marian  
Bozó  
Ospravedlnení: : Margita Oroszová, Mgr. Adrian Balog 
Vzdala sa členstva : Agnesa Husztiová 
Pozvaní : 
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 
Mária Oštromová – vedúca Mestskej knižnice   
 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej zapisovateľka a všetkých 
prítomných privítala. 

 
K bodu č. 2)  Vzdanie sa členstva v komisii 
 Pani Agnesa Husztiová  doručila  dňa 10.04. 2015 na mestský úrad   
oznámenie o vzdaní sa členstva v komisii  pre kultúru. Členovia komisie kultúry 
vzali túto informáciu na vedomie 
  
K bodu č. 3) Činnosť Mestskej knižnice 
 Dnešné zasadnutie komisie pre kultúru sa uskutočnilo  v Mestskej  
knižnici. Vedúca  knižnice  členov komisie oboznámila  s ich činnosťou, hlavne 
za uplynulý rok. Dokončila  sa elektronizácia  knižného fondu. Za minulý rok 
bolo podaných  5 projektov a podarilo sa  získať  cca 11.270,00 €. Tento rok   sú 
úspešné už dva projekty.  V knižnici  sa  minulý rok realizovalo   50 podujatí, 
tento rok  už usporiadali   večerné  čítanie rozprávok a plánujú   na budúci rok    
podujatie  Noc knižníc. 

 



K bodu č. 4) Návrh rokovacieho   poriadku  stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva Mesta Fiľakovo 
 Členovia   komisie dostali  návrh  emailom pred konaním zasadnutia  
komisie. Nemali k návrhu žiadne  pripomienky a navrhujú ho  na zasadnutí 
MZ schváliť. 
 
K bodu č. 5 ) Aktuálne záležitosti  
 V rámci tohto  bodu pán primátor  informoval  členov komisie 
o aktuálnych  záležitostiach mesta: 

- príprava nového VZN  o dotáciách  
- priebeh sťahovania  ZUŠ   do budovy bývalého Daňového úradu 
- zrušenie CVČ IUVENES – skoro  dokončené 
- od  1.5.2015 – mestské  noviny  do každej  domácnosti  
- do budúcnosti uvažovať  o podujatiach , ktoré zaradiť medzi tradičné 

mestské podujatia  a tiež  o tzv. mestských  súboroch.  Tieto súbory by  
mali  zahrnutú podporu  už  v príspevku poskytnutom pre MsKS 
a nepodávali by  osobitne žiadosti  o dotáciu z rozpočtu mesta. 

 
Členom komisie  bol predložený aj  písomný materiál o aktuálnom čerpaní  

dotácií  z rozpočtu mesta, ktorý vzali na  vedomie. 
 
Dňa  09.04.2015 bol doručený emailom a od vedúceho  oddelenia vnútornej 

správy, JUDr. Gecsa, návrh VZN mesta  o sociálnych službách. Nakoľko 
uvedené VZN priamo nesúvisí  s činnosťou komisie pre kultúru, členovia sa  
k nemu nevyjadrili.  
  
 
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 
 
 
 


