
Zápisnica  z  1. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej 

konaného dňa 7. januára 2019 

 

 

 

Prítomní: Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ondrej Kurjan 

 

Ďalší prítomní: Ing. Jozef Petkač – starosta obce, Ing. Jozef Bačko – poslanec obecného 

zastupiteľstva 

 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)  

2. Návrh prijatia členov do kultúrnej komisie 

3. Fašiangové hody 2019- rozdelenie úloh, program, diskusia 

4. Popoludnie na ľade 

5. Deň obce 2019 

6. Kultúrno-poznávací zájazd pre seniorov 

7. Diskusia 

8. Záver, poďakovanie za účasť 

 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Určila overovateľova 

zápisnice – Mgr. Natáliu Plichtovú, zapisovateľa – Mgr. Pavla Bačka. Zároveň vysvetlila na 

základe štatútu obce úlohu komisie a jej členov. Zdôraznila, že komisia je poradným orgánom 

obecného zastupiteľstva (OZ) a predkladá návrhy zastupiteľstvu. 

 

K  bodu  2 

 Predsedníčka komisie vysvetlila prítomným, že okrem poslancov OZ sa členmi komisie 

môžu stať aj ďalší občania obce, ktorí majú záujem prispievať ku kultúrnemu rozvoju obce. 

Predložila návrh 2 členov – Ing. Janu Lenártovú a Mgr. Natáliu Plichtovú. Následne sa za 

členov komisie prihlásili títo občania: 

- Zuzana Rzuhovská 

- Jozef Drábik 

- Helena Tormašiová 

- Branislav Kostelník 

Tento návrh členov bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ na schválenie. 

 

K  bodu  3 

 Predsedníčka komisie oznámila prítomným, že poslanci OZ určili termín 

Fašiangových hodov na 26. januára 2019. Uviedla, že predbežne sa dohodli na programe tejto 

akcie a pripravili návrh rozdelenia úloh pre jednotlivé zložky v obci. 

 FS Pantľička – živá pozvánka ulicami obce s konským záprahom (možno aj 2 

záprahy); 



 Dobrovoľný hasičský zbor – výpomoc pri rozkladaní stanov, lavičiek, obsluha grilov a 

výdaj ponúkaných jedál; 

 FS Beľanka – návrh na výpomoc v kuchyni OÚ spolu s p. Veronikou Krištofovou 

(zodpovedná za kuchyňu); 

 Únia žien – pečenie šišiek, koláčov v školskej jedálni v deň konania akcie; 

 Učiteľky MŠ – p. Rzuhovská a p. Valenčíková – dozor pri detskom programe, detská 

tombola; 

 Tombola pre dospelých – p. Danielová, p. Kišidayová, p. Pavol Bačko. 

Následne prebehla diskusia k tomuto návrhu, do ktorej sa zapojil aj starosta obce. Členovia 

FS Beľanka nesúhlasili s pridelenou úlohou, nakoľko väčšina mladších členiek nebude 

prítomná na tejto akcii. Predložili návrh, aby pokračovali v pečení šišiek a koláčov tak, ako po 

minulé roky. S týmto návrhom súhlasila aj Únia žien. Na výpomoc v kuchyni sa prihlásila p. 

Lenártová, ďalej boli navrhnuté p. Anna Drábiková a p. Ľubica Mačingová za Úniu žien. 

Okrem nich pomoc v kuchyni ponúkli aj p. Klára Rákošová a p. Monika Gregová z FS 

Beľanka. Predsedníčka komisie oznámila prítomným, že presné rozdelenie úloh bude 

potvrdené po porade poslancov OZ. 

Ďalej uviedla predbežný návrh programu tejto akcie. Prítomní navrhli, aby voľná zábava 

trvala max. do 22. hodiny, nakoľko pri dlhšej zábave často vzniká agresivita a ničenie 

majetku obce. 

P. Drábik položil otázku, či by nebolo vhodné pripraviť aj jeden kotol gulášu. Ďalší prítomní 

sa vyjadrili, že guláš sa varí na iných akciách a preto by neodporúčali aj na Fašiangových 

hodoch, ktoré sú typické inými druhmi jedál. 

 

K  bodu  4 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že nakoľko v súčasnosti Dobrovoľný 

hasičský zbor pripravuje klzisko pri Lesnej správe, tak bolo by vhodné pripraviť pre deti, 

mládež a rodiny Nedeľné popoludnie na ľade. Termín bude upresnený podľa vhodného počasia 

a následne bude zvolané zasadnutie komisie na prípravu takejto akcie. Pani Helena Tormašiová 

upozornila, aby v prípade konania tejto akcie bolo časovo obmedzené trvanie, nakoľko hlučná 

hudba by mohla vyrušovať bývajúcich v okolí.  

  

K  bodu  5 

 Predsedníčka komisie uviedla, že obec plánuje aj tohto roku pripraviť Deň obce (2. 

ročník). Vyzvala prítomných, aby navrhli vhodný termín, ktorý by vyhovoval čo najväčšiemu 

počtu obyvateľov. Členovia navrhli tieto termíny: 

- Sobota v týždni pred odpustom (15.6.) 

- Sobota v týždni po odpuste (29.6.) 

- Sobota pred Turícami (podľa tradície stavanie májov v našej obci). 

Po diskusii k návrhu týchto termínov starosta obce určil termín 29. jún, nakoľko na tento deň 

pripadá aj cirkevný sviatok sv. Petra a Pavla, je to deň po ukončení školského roka a zároveň 

je večer dosť dlho vidno. Ďalej predsedníčka vyzvala prítomných, aby predložili návrhy na 

program tohto dňa. Viacerí sa zhodli na tom, že bolo by vhodné osloviť skupinu Ščamba 

alebo Traky (úloha p. Hudákovej). Ďalším návrhom bola škola tanca pre deti a dospelých. 



Okrem toho by mohli vystúpiť folklórne skupiny z okolia Košíc – Družstevná pri Hornáde, 

Hýľov, Košice – Krásna, Kokšov-Bakša a iné (tieto skupiny osloví p. Jozef Drábik).   

Miesto konania akcie a ďalšie podrobnosti budú predmetom rokovania OZ a kultúrnej 

komisie neskôr.  

 

K bodu 6 

 Predsedníčka komisie predložila prítomným návrh organizácie kultúrno-poznávacieho 

zájazdu pre seniorov. Oslovila prítomných, aby odporučili trvanie zájazdu a miesta, ktoré by 

sa mohli navštíviť. Viacerí prítomní na zhodli na jednodňovom zájazde. P. Helena 

Tormašiová navrhla Prešov- Solivar, ďalším návrhom bol Bardejov a Orava. Predsedníčka 

komisie p. Hudáková predloží tieto návrhy na porade OZ.    

 

K bodu 7 

 Do diskusie sa prihlásili: 

p. Mária Mihoková – položila otázku, či by obec nemohla zorganizovať aj zájazd pre mladých 

na kúpanie v Maďarsku. 

p. Natália Plichtová – navrhla, aby sa v našej obci pripravilo Stavanie mája v sobotu pred 

Turícami. P. Jozef Drábik odpovedal, že to môže byť pripravené v rámci občianskeho 

združenia FOLKLÓR KOŠICKÁ BELÁ.       

p. Mária Hudáková – požiadala navrhnutých členov o telefonický kontakt. 

 

K bodu 8 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, zároveň uviedla, že termín 

najbližšieho zasadnutia komisie bude všetkým oznámený telefonicky. 

 

 

 

Zapísal:  

Mgr. Pavol Bačko 

 

Overovateľ zápisnice:     

Mgr. Natália Plichtová 

 

 

Predseda kultúrnej komisie: 

Mária Hudáková 

 


