
Komisia pre kultúru pri mestskom 
zastupiteľstve vo Fiľakove 

________________________________________________________________ 
 
 

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

13. novembra 2018 
___________________________________ 

 
 

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

Zasadnutie komisie kultúry otvorila zapisovateľka komisie a všetkých 
prítomných privítala. 

 
  
K bodu č. 2) Vyjadrenie  sa  k Žiadostiam   o poskytnutie   dotácie  z rozpočtu 
mesta  podľa Rokovacieho   poriadku  stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva Mesta Fiľakovo 
 
 Na  zasadnutie komisie  bolo  predložených  12 žiadostí o dotáciu 
z rozpočtu mesta:  
 
1.  OZ PRO  SCHOLA NOSTRA–požiadalo  o dotáciu vo výške  600,00 € 
na  súťaž  v speve „Hallotad-e hírét...?“  
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Mgr. Illés Kósik Andrea mala  k žiadosti nasledovné pripomienky:  

- zostaviť vyvážený rozpočet – v rozpise výdavkov sú uvedené výdavky len 
vo výške požadovanej dotácie a nie celkového rozpočtu, tým pádom výška 
príjmov a výdavkov sa nezhoduje 

- položka na zakúpenie lavíc a stoličiek je naozaj potrebná? Súťaž sa 
realizuje na škole, kde by malo byť dostatok stoličiek. (Možno škola naozaj 
potrebuje stoličky a keďže súťaži poskytuje priestor už dlhé roky, 
organizátori súťaže jej týmto projektom môžu pomôcť.) Na druhej strane 



položka na zabezpečenie cien by mohla byť vyššia, ocenené deti (+ 
pedagógovia, kt. ich pripravovali na súťaž) by si ako cenu zaslúžili cenné 
knihy, cd nahrávky, vstupenky na podujatia s tematikou ľudových piesní, 
účasť v tábore s tematikou folklóru a ľudového umenia atď. 

 
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 600,00 € na  tradičnú súťaž v speve „Halottad-e hírét...?“  

 
 
2.  Občianske združenie  Minorita  pre všetkých požiadalo  o dotáciu vo výške  
3.078,00 € na  činnosť v roku 2019 a spomienkovú slávnosť  na počesť Rómskeho 
holokaustu. 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Občianske  združenie  žiada neprimerane  vysokú dotáciu. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
2. Pre OZ Minorita pre všetkých  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo 
výške  max. 700,00 € 
 
 
3. OZ Kovoslatskí zvárači  požiadali o dotáciu vo výške 700,00 € na organizáciu  
troch akcií v roku 2019 ( Komisie pre kultúru sa týka  Medzinárodný deň Rómov 
a spomienková slávnosť rómskeho holokaustu)  
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Mgr. Illés Kósik Andrea mala  k žiadosti nasledovné pripomienky: 

- zostaviť vyvážený rozpočet – v rozpise výdavkov sú uvedené výdavky len 
vo výške požadovanej dotácie a nie celkového rozpočtu, tým pádom výška 
príjmov a výdavkov sa nezhoduje 

-  chýba rozpis jednotlivých položiek rozpočtu za každú akciu / podujatie 
samostatne, nie je konkretizovaný druh a veľkosť jednotlivých položiek 
výdavkov (podľa VZN mesta Fiľakovo č. 6/2015 sa v povinnej prílohe 
žiadosti č. 2 uvádza „Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia 
alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou predpokladaných výdavkov 
a využitím finančných prostriedkov (v prípade, že žiadateľ žiada 
o poskytnutie dotácie na viacero akcií / podujatí, je potrebné rozpísať 
každú akciu / podujatie samostatne)“) 



- popis tretieho podujatia (Holocaust) je nedostatočný, neuvádza sa, ako sa 
plánuje realizovať 

Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 

3. Pre OZ Kovosmaltskí zvárači  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo 
výške max. 500,00 € 
 
4.OZ Mladý umelec požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  organizáciu akcie 
„Výlety za umením“. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Jednotlivé položky rozpočtu sa nezhodujú v prílohe č.1 a č. 2. 

Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
4. Pre OZ Mladý umelec poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 
700,00 € na  organizáciu  akcie „Výlety za umením“. 
 
 
5.OZ Koháry – požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na postavenie sochy – 
busty  grófa Štefana Koháryho.  
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MR  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
5. Pre OZ Koháry poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 700,00 € na  
postavenie sochy – busty  grófa Štefana Koháryho.  
 
6. MO Jednoty  dôchodcov požiadalo  o dotáciu vo výške 1.500,00 € na  
usporiadanie  3 akcií v roku 2019 – MDŽ, Stretnutie generácií a Mikulášsky 
večierok. 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MZ  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
6. Pre MO Jednoty dôchodcov  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 
1.500,00 € na  usporiadanie  3 akcií uvedených v žiadosti  o dotáciu z rozpočtu 
mesta. 
 



7.OZ Pivničný rad požiadalo  o dotáciu vo výške  900,00 € na  usporiadanie  série 
kultúrnych podujatí  v rámci vinárskeho roka 2019 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
V popise projektu podrobnejšie rozpísať program jednotlivých akcií (máj, august, 
október, december) – v čom sa líšia tematicky a programovo 

Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MZ  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
7. Pre OZ Pivničný rad  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške min. 
700,00 a max. 900,00 €  na  usporiadanie akcií uvedených v žiadosti  o dotáciu 
z rozpočtu mesta. 
 
8.Toma –tex s.r.o. požiadalo  o dotáciu vo výške  1.500,00 € na  usporiadanie  
stretnutia  muzikantov v roku 2019 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MZ  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
8. Pre Toma-tex s.r.o.  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 700,00 
na  usporiadanie stretnutia muzikantov v roku 2019. 
 
9.OZ IUVENIS NEOGRADIENSIS požiadalo  o dotáciu vo výške  600,00 € na  
podporu činnosti a podporu programu  „Várlak fesztivál“ a „Várlak Családi 
piknik“ 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
V prílohe č. 2 je charakteristika žiadateľa, pričom sa v tejto prílohe charakterizuje 
projekt a jeho konkrétne aktivity (viď VZN mesta Fiľakovo č. 6/2015, Príloha č. 
2: „ Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie 
s podrobnou kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných 
prostriedkov (v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií 
/ podujatí, je potrebné rozpísať každú akciu / podujatie samostatne)“ 

Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MZ  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
9. Pre OZ IUVENIS NEOGRADIENSIS  poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta  vo výške 600,00 €  na  usporiadanie akcií uvedených v žiadosti  
o dotáciu z rozpočtu mesta. 
 



10.OZ Hudba bez  hraníc požiadalo  o dotáciu vo výške  700,00 € na  podporu 
programu  „Koncert bez hraníc - beerfest“ 
 
Členovia  komisie  uvedenú žiadosť  prerokovali. 
Komisia pre  kultúru  navrhuje členom  MZ  poskytnúť   dotácie z rozpočtu mesta 
nasledovne:  
 
10. Pre OZ Hudba bez hraníc  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  vo výške 
700,00 €  na  usporiadanie akcie uvedenej v žiadosti  o dotáciu z rozpočtu 
mesta. 
 

 
Žiadosti  o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 podali ešte  OZ Madom, 

ZO Csemadok Jedná sa však o dotácie  vyššie ako 700,00  preto o nich  bude 
rozhodovať  MZ. Komisia  však odporúča  schváliť nasledovné  dotácie  pre 
uvedené organizácie: 

OZ Madom – 1.500,00 € 
ZO Csemadok – 2.100,00 € 

 
 
K bodu č. 3) 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 
 
 


