ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 26.05.2020 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
Vyčíslenie úspory financií za neuskutočnené kultúrne akcie
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:

Peter Zborovjan a Marián Kozák

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

K bodu 3 – Vyčíslenie úspory financií za neuskutočnené kultúrne akcie

Z dôvodu pandémie Koronavírusu a utlmeniu spoločenského, kultúrneho, športového
a hospodárskeho života v obci a z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov komisia navrhuje

zrušiť všetky naplánované kultúrno-spoločenské a športové akcie do 31.8.2020. Celkovo sa
jedná o úsporu 16.102 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na rekonštrukčné
práce v materskej škole.
Zároveň žiadame prednostu obecného úradu, aby zrušil všetky vystavené objednávky na
kultúrno-spoločenské a športové akcie, ktoré sa mali uskutočniť do 31.8.2020.
Finančné prostriedky, ktoré boli usporené znížením dotácií pre občianske združenia na rok
2020 vo výške 7.725 € ponechať ako rezervu na rok 2020.
Hlasovanie o vyčíslení úspory financií za neuskutočnené kultúrne akcie:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 4 – Diskusia
M. Dzurov sa informoval o stave výrubu drevín pre navrhovaný cyklochodník v katastri obce.
Peter Zborovjan informoval prítomných členov komisie o predĺženie termínu podávania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok Výzvy pre región 2020 Prešovského samosprávneho kraja do 30.6.
2020 pre programy 1 a 4 aj na projektové dokumentácie s 30% spoluúčasťou.

K bodu 5 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 19:45 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

Overovatelia: Peter Zborovjan
Marián Kozák
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