ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 13.05.2020 o 19:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrh na schválenie dotácií pre OZ na rok 2020
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 9
členov a je uznášania schopné.
Hlasovanie o schválení programu zasadnutia:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil predseda komisie:

Ľuboša Bernáta

Za overovateľov zápisnice:

Martin Dzurov a Ján Zimovčák

Hlasovanie o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 3 – Návrh na schválenie dotácií pre OZ na rok 2020
Z dôvodu pandémie Koronavírusu a utlmeniu spoločenského, kultúrneho, športového
a hospodárskeho života v obci a z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa komisia
rozhodla upraviť dotácie pre rok 2020 pre jednotlivé občianske zduženia nasledovne:

K bodu 3 – Návrh na schválenie dotácií pre OZ na rok 2020
P.č. Názov

požadovaná

navrhovaná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Športovo-strelecký klub Š. Michaľany
Starí Páni Š. Michaľany
Obecný športový futbalový klub Š. Michaľany
Jednota dôchodcov na Slovensku – klub Š. Michaľany
Dobrovoľný hasičský zbor Š. Michaľany
Obecný športový stolnotenisový klub Š. Michaľany
Fitness centrum Š. Michaľany
Občianske združenie adrenalínových športov

3.500,- €
1.500,- €
12.000,- €
4.000,- €
3.700,- €
3.700,- €
1.500,- €
4.270,- €

1.750,- €
625,- €
3.750,- €
2.000,- €
1.750,- €
1.850,- €
0,- €)*
250,- €

Celkom

37.170 ,-€

7.725,- €

)* OZ požadovalo dotáciu na zakúpenie fitnes zariadenia - stroje zakúpi obec z vlastných
zdrojov z dôvodu vlastníctva a evidencie v majetku obce vo výške 1.000 €
Hlasovanie o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 6 – Diskusia
M. Dzurov navrhol, aby sa dotácia na ostatné kultúrno-spoločenské akcie v obci prehodnotili
v mesiaci júl 2020 na zasadnutí komisie.
K bodu 7 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 20:05 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

Overovatelia: Martin Dzurov
Ján Zimovčák
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