ZÁPISNICA
zo 8. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 27.06.2019 o 19:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Folklórny súbor – stanovisko
Zábava pri kaštieli – júl 2019
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnilo 7 z 9
členov a je uznášaniaschopné.
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 - Folklórny súbor – stanovisko

Dňa 18.6.2019 bolo starostom obce Mgr. Jozefom Mačom zaslaná informácia o možnosti
financovania folklórneho súboru (ďalej len FS). FS prejavil záujem patriť priamo pod obec
a žiadať financie z rozpočtu obce (1500-1700 €).

Obec v postavení subjektu verejnej správy má právo poskytovať z rozpočtu obce dotácie. Dotácie sú
chápané ako finančné transfery, ktoré sa poskytujú z verejných zdrojov. Túto právomoc poskytovania
finančných transferov upravuje a zakotvuje normatívny právny akt – zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa §7 ods. 4 môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným
nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
V súlade s VZN č. 07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce
Šarišské Michaľany podľa §4 – Smerovanie dotácií Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
b) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide
o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej
udalosti na ich území,
c) právnickým osobám neuvedeným v písm. a) a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území
obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, na podporu všeobecne prospešných
služieb,
všeobecne prospešných
alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a
zamestnanosti.

Karol Marcinko vysvetlil členom komisie doterajší spôsob fungovania FS pri klube dôchodcov,
kde sa stávalo, že skúšky FS kolidovali s programom klubu dôchodcov. Komisia doporučuje
možnosti fungovania činnosti FS:
1. Samostatná právnická osoba (občianske združenie)
2. Fungovanie pod klubom dôchodcov so samostatným účelovo viazaným rozpočtom
Hlasovanie o poskytnutí dotácií v súlade s VZN obce:
Za: všetci prítomní členovia komisie
K bodu 4 – Zábava pri kaštieli
Dňa 19.7.2019 je doporučená akcia „Zábava pri kaštieli“ s navrhovaným programom:
Od 21:00 hod. – 02:00 Muzikus a DJ Zimo (Disko zábava + oldies hity)
Sprievodné akcie: Občerstvenie, grilované pochutiny, cukrová vata, popcorn

Hlasovanie o akcii Zábava pri kaštieli:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 5 - Diskusia:
J. Zimovčák upresnil účinkujúcich na Deň obce 31.8.2019.

15:00 – 21:00 DJ MATY 250 €
15:00 – 21:00 Trampolíny
Ľ. Bernát informoval o žiadosti firmy Prostaff (Fúzik a Nezábudka), o presune vystúpenia pre
deti na podvečerné vystúpenie na Dni obce. Členovia komisie sa zhodli na tom, aby sa zrušila
objednávka z danou firmou z dôvodu časovej kolízie s inými účinkujúcimi v programe.
Doporučuje M. Mikovej zistiť kontakt na iných detských zabávačov.
Komisia žiada starostu obce, aby povolil akciu Deň obce dňa 31.8.2019 do 1.9. do 03:00
hodiny.
Komisia doporučuje pozvať predsedu KD p. Bipka na svoje najbližšie zasadnutie ohľadom
súčinnosti na Deň obce.
Komisia neschvaľuje vystúpenie SHORTY + ADIS v termíne 26.7.2019.
Komisia doporučuje poslancom obce zakúpenie Párty stanov a rozvádzača z rozpočtu obce
na kultúrne a spoločenské akcie.

K bodu 6 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 20:35 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

Overovatelia: Martin Dzurov
Ján Zimovčák
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