
Zápisnica  zo  4. zasadnutia kultúrnej komisie v Košickej Belej 

konaného dňa 25. novembra 2019 

 

 

 

Prítomní: Mária Hudáková, Mgr. Pavol Bačko, Ing. Jana Lenártová, Mgr. Natália 

Plichtová 

 

Ďalší prítomní: Štefan Plichta – poslanec obecného zastupiteľstva, Ondrej Kurjan - poslanec 

obecného zastupiteľstva 

 

Verejnosť: viď prezenčná listina 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie (overovateľ, zapisovateľ)  

2. Program akcie Vianočné trhy – 14.12.2019 

3. Informácie o plánovaných aktivitách v roku 2020 – Fašiangové hody, Deň obce 

4. Diskusia 

5. Záver, poďakovanie za účasť 

 

 

K bodu 1 

 Predsedníčka komisie p. Mária Hudáková privítala prítomných. Určila overovateľa 

zápisnice – Ing. Janu Lenártovú, zapisovateľa – Mgr. Pavla Bačka.  

 

K  bodu  2 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že 14. decembra 2019 pripravuje obec 

Vianočné trhy. Plánovaný čas tejto akcie je 15:00 – 20:00 hod. Vysvetlila prítomným, že pre 

jednotlivé zložky v obci, resp. pre občanov v obci je tu možnosť pripraviť stánok a ponúkať 

produkty na predaj. Obec bude mať stánok s občerstvením – varené víno, nealko punč a 

kapustnica. Okrem tejto ponuky je možné zvoliť ľubovoľný iný druh produktov. Každá zložka 

sa podieľa na príprave z vlastných zdrojov. Záujem o takýto stánok je potrebné nahlásiť 

predsedníčke p. Hudákovej do soboty 7. decembra 2019. Obec zabezpečí stan, stôl, prípadné 

iné pomôcky, ktoré budú vopred vyžiadané. Ozvučenie a osvetlenie zabezpečí p. Ondrej 

Kurjan, rozloženie stanov Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

 

K  bodu  3 

 Predsedníčka komisie oboznámila prítomných, že poslanci obecného zastupiteľstva 

plánujú v budúcom roku tradičné kultúrno – zábavné akcie – Fašiangové hody a Deň obce. 

Navrhnuté termíny sú 18. január 2020 a 27. jún 2020. Týmto akciám budú venované aj ďalšie 

zasadnutia kultúrnej komisie v budúcom roku. Niektoré úlohy zostanú rozdelené tak, ako po 

minulé roky. 

Fašiangové hody: 

FS Beľanka – príprava kysnutých koláčov, suroviny zabezpečia poslanci OZ, 

FS Beľanček – krátky kultúrny program v sále,  

Úlohy, ktoré je potrebné zabezpečiť: 



- Pozvať animátora pre detský program – zodpovedná p. Martina Rzuhovská; 

- Pozvať skupiny na vystúpenie – FS Pantľička, FS Beľanka. 

Deň obce: 

- Návrh zapožičania skákacieho hradu pre deti; 

- Zistiť možnosť poníkov pre deti; 

- Ľudový rozprávač – zvážiť ponuku. 

 

Ďalšie úlohy budú riešené priebežne podľa potreby v koordinácii so starostom obce a členmi 

kultúrnej komisie. 

  

K  bodu  4 

Do diskusie sa prihlásili:  

p. Jozef Drábik – v mene FS Beľanka pozval všetkých prítomných na Zimný folklórny večer, 

ktorý sa bude konať 28. decembra 2019 so začiatkom o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu; 

p. Natália Plichtová – spýtala sa, či plánujeme v budúcom roku aj obecnú brigádu spojenú so 

stavaním mája; 

p. Helena Tormašiová – navrhla, či by na Vianočných trhoch nemohol byť Mikuláš a stromček, 

ktorý by bol atrakciou pre deti; p. Rzuhovská doplnila možnosť, aby deti ozdobili stromček 

vlastnoručne vyrobenou ozdobou, za čo by boli odmenené Mikulášom; 

-viacerí prítomní predniesli návrh oslovenia ochotníckych divadiel pre obec- pre deti a 

dospelých, možnosť divadelného predstavenia v kultúrnom dome, resp. možnosť divadelného 

predstavenia počas Dňa obce – ponuky zistí p. Pavol Bačko a prednesie na najbližšom zasadnutí 

kultúrnej komisie. 

 

K  bodu  5 

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

najbližšieho zasadnutia komisie bude všetkým oznámený telefonicky. 

 

 

Zapísal:  

Mgr. Pavol Bačko 

 

Overovateľ zápisnice:     

Ing. Jana Lenártová 

 

 

Predseda kultúrnej komisie: 

Mária Hudáková 

 


