Zápisnica

č. 1/2019

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže,
konaného dňa 8.4.2019
Prítomní:

B. Matúš Stana - predseda komisie, poslanec MsZ
Mgr. Marianna Čarnoká - členka komisie
Ing. Lukáš Harman - člen komisie
Ing. Štefan Hedvig - člen komisie
Bc. Zdena Jenčíková - členka komisie

Neprítomní:

Mgr. Branislav Bocan – podpredseda komisie, poslanec MsZ

Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
Oboznámenie s investičnými akciami mesta na rok 2019
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie Bc. Matúš Stana na úvod privítal prítomných členov komisie. Keďže to
bolo prvé spoločné zasadnutie komisie zároveň predstavil nových členov.
K bodu 2. Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
Členovia komisie sa oboznámili so žiadosťami o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019.
Celková požadovaná suma – 120 606 €, prevyšuje čiastku schválenú v rozpočte mesta –
70 000 € a teda bude treba žiadané sumy prehodnotiť. Členovia komisie mali výhrady voči
výške prideľovaných finančných prostriedkov pre športové kluby a vyjadrili presvedčenie, že
sú neprimerane vysoké.
Stanovisko komisie kultúry a mládeže vo veci poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta
Krompachy na rok 2019:
Komisia odporúča:
1. Otvoriť a prepracovať VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Krompachy za účelom špecifikácie kritérií prideľovania finančných dotácií
a následného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov (najmä v oblasti
podpory činnosti športových klubov).
2. Z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami pri
prerozdeľovaní dotácií športovým organizáciám pre rok 2019 prihliadať najmä na
nasledujúce kritéria:

a) zapojenie detí a mládeže jednotlivými klubmi;
b) registračné a licenčné poplatky klubov a členov, štartovné poplatky;
c) technicko – športové zabezpečenie (oblečenie, nevyhnutné športové vybavenie,
prenájom športovísk);
e) nevyhnutné cestovné a ubytovacie náklady členov klubov.
3. Vzhľadom k celkovej výške požadovanej sumy dotácií navrhujeme ponížiť výšku
jednotlivých pridelených dotácií iba na nevyhnutné náklady spojené s realizáciou
vykonávanej činnosti. V prípade dosiahnutia mimoriadnych výsledkov, resp.
mimoriadnej situácie, o pridelení dodatočných finančných prostriedkov rozhodnú
poslanci po dôkladnom oboznámení sa so skutkovým stavom.
Hlasovanie: prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Oboznámenie s investičnými akciami mesta na rok 2019
Predseda komisie Bc. Matúš Stana informatívne oboznámil prítomných nových členov
komisie so schválenými investičnými projektmi, ktoré sa v priebehu roka 2019 budú v meste
realizovať. Informoval o výške finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu
získaných z rôznych výziev, i percentuálnej spoluúčasti mesta potrebnej na realizáciu
projektov.
K bodu 4. Záver
Predseda komisie Bc. Matúš Stana sa na záver všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie
ukončil.

Krompachoch dňa 11.4.2019

Zapísala:

Žofia Síkorová
zapisovateľ

Bc. Matúš Stana
predseda komisie

