ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže
pri Obecnom zastupiteľstve v Šarišských Michaľanoch
dňa 25.11.2019 o 18:00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
Prejednanie žiadosti OŠFK, a ZŠ s MŠ
Organizácia Silvestra 2019
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie a konštatoval, že zasadnutia sa zúčastnilo 8 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:

Karol Marcinko a Ján Zimovčák

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

K bodu 3 - Prejednanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020
V lehote do 31.10.2019 bolo na obecný úrad v Šarišských Michaľanoch doručených 10 žiadostí
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020. Podmienky VZN č. 07/2013 o poskytovaní dotácií a
návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Šarišské Michaľany spĺňalo 9 žiadostí.

P.č. Názov

požadovaná

navrhovaná

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Športovo-strelecký klub Š. Michaľany
Starí Páni Š. Michaľany
Obecný športový futbalový klub Š. Michaľany
Gréckokatolícka farnosť Šarišské 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,- €
1.500,- €
4.000,- €
3.700,- €
3.700,- €
1.500,- €
4.270,- €

3.500,- €
1.250,- €
5.000,- €
0,- € )*
4.000,- €
3.500,- €
3.700,- €
1.000,- €
1.000,- €

Celkom

37.170 ,-€

22.950,- €

Žiadateľ folklórna skupina Galunek, nespĺňa podmienky VZN č. 07/2013 o poskytovaní
dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Šarišské Michaľany.
Komisia doporučuje folklórnej skupine fungovanie pod klubom dôchodcov so samostatným
účelovo viazaným rozpočtom alebo založenie právnickej osoby.
)* Žiadateľ požaduje zakúpenie nábytku, ktorý doporučujeme zakúpiť do vlastníctva obce,
ktorá ich dá do užívania Gréckokatolíckej farnosti
Hlasovanie o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020:
Za: všetci prítomní členovia komisie
K bodu 4 – Prejednanie žiadosti OŠFK a ZŠ s MŠ
Žiadosti žiadateľov OŠFK Šarišské Michaľany a ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany budú prejednané
na najbližšej finančnej komisii pri OZ v Šarišských Michaľanoch.
Hlasovanie o prejednaní žiadosti OŠFK a ZŠ s MŠ:
Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 5 – Organizácia Silvestra 2019
Komisia navrhuje, aby organizácia Silvestra 2019 prebehla podľa nasledujúceho
harmonogramu:
Ozvučenie – od 23:30 do -02:00
Nákup pyrotechniky
Nákup občerstvenia (varené víno 50- 60 l)
Personálne zabezpečenie (členovia komisie?, zamestnanci OcÚ?)
Hlasovanie o organizácii Silvestra 2019:

Za: všetci prítomní členovia komisie

K bodu 6 – Diskusia
Komisia dopručuje starostovi obce vytvorenie oficiálnej FB stránky obce, kde bude
informovať občanov o pripravovaných resp. uskutočnených akciách a zámeroch obce.
Ďalej doporučuje prednostovi obce v rámci zvýšenia transparentnosti a komunikácie
s občanmi obce zriadiť portál www.odkazprestarostu.sk na webovom sídle obce na
nahlasovanie podnetov zo strany občanov obce. Tento portál je prístupný z web-u aj
z mobilnej aplikácie pre iOS aj Android zariadenia. Portál je zdarma.
Komisia zaväzuje predsedu , aby na ďalšie zasadnutie komisie ŠKŠaM pozval predsedov
nasledujúcich združení: Starí páni, OŠFK, Fitness centrum, Adrenalínové športy.
Hlasovanie o diskusných príspevkoch:
Berú na vedomie a doporučujú schváliť

K bodu 7 – Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie komisie o 20:30 hodine.

Zapísal:

Ľuboš Bernát

Overovatelia: Karol Marcinko
Ján Zimovčák
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