ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 13.08.2020 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
Informácia o ukončení činnosti OŠFK
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 – Informácia o ukončení OŠFK
Dňa 31.7.2020 poslancom OZ bol doručený e-mail od starostu obce Jozefa Mača
prostredníctvom zástupcu starostu Ondreja Kušniríka.

„Dobrý deň,
včera sme sa dozvedeli neoficiálne, že prezident aj tajomník futbalového klubu sa vzdali
funkcie, mužstvo A sa neprihlásilo do žiadnej súťaže, lebo sponzor odstúpil od financovania,
dorastenci nechcú hrať a hrajú inde (3 sú z obce) a žiaci starší (3 z obce) a mladší (12 z obce)
majú záujem hrať (povedal ten mladý tréner).
Otázky
- Kto nám pošle oficiálnu správu, keď obaja odstúpili?
- Kto urobí vyúčtovanie dotácie?
- Kto bude spravovať budovu a areál? Čo s priestormi? Iné športy?
- Peniaze za predaných hráčov prídu asi na účet OZ, kto s nimi môže nakladať, keď patria
futbalovému klubu a prezidenta ani tajomníka nemajú?
- Kto je štatutár OZ?
- Nastúpia dorastenci 18.8. na zápas?
Podľa mňa by sme mali financovať iba žiakov (väčšina je z obce) a zabezpečiť údržbu areálu,
aby tam nechodil kto chce, prípadne neprenajímal na tréningy a zápasy (Tatran Prešov?).
V princípe prísť a vymeniť všetky zámky.
Jozef Mačo“

Návrh okamžitého riešenia situácie:
1. Vymeniť všetky zámky (vonkajších aj vnútorných priestorov)
2. Vytvoriť inventúrnu komisiu (zástupcovia OcÚ a poslanci) a vykonať inventúru
majetku
3. Zriadiť funkciu hospodára na futbalovom štadióne
4. Vyžiadať vyúčtovanie dotácie OŠFK
Hlasovanie o navrhovaných riešeniach:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 4 - Diskusia
M. Dzurov sa informoval kedy bude kontrolný deň v MŠ a key dostanú rodičia informáciu
o nástupe detí do MŠ. Ďalej sa informoval o termíne odovzdania a kolaudácie MŠ.
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

