ZÁPISNICA
zo zasadnutia finančnej komisie
TERMÍN:

22.09.2017

ČAS:

19:00 hod

MIESTO:

Penzión Kozák v Sebedraží
Zasadačka OcU

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Žiadosť Ing. Mareka Hedvigy o poskytnutie finančného príspevku
Rôzne – Diskusia.
Uznesenie.
Ukončenie zasadnutia.

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie p. Vladimír Medňanský
Komisia zasadala v zložení: V. Medňanský, J.Brindza, M. Hurtiš, a ako hosť
.p. Marek Hedvigy.
K bodu 2
Uznesenie10/8/2017, uložilo finančnej komisii preveriť žiadosť Ing. Mareka
Hedvigy o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500,- Eur na úhradu časti
nákladov spojených s účasťou člena tímu SR na Majstrovstvách Európy 2017 v
kosení ručnou kosou.
Komisia sa zaoberala preverením žiadosti a preto pozvala p. Hedvigy, aby
objasnil okolnosti spojené s predmetnou žiadosťou. Na základe VZN 2/2017
schválených podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu obce nie je možné
poskytnúť dotáciu súkromnej osobe. Pán Hedvigy by mohol žiadať o dotáciu

prostredníctvom nejakej organizácie, alebo pod hlavičkou TJ Baník Sebedražie.
Preto mu bol vysvetlený postup pri takejto žiadosti.
Komisia dostala informácie, z ktorých vyplynulo akým spôsobom je
organizovaná súťaž v kosení ručnou kosou a samotná nominácia na ME 2017.
Z týchto informácií vyplynulo, že na podujatí nebola reprezentovaná naša obec,
ale hlavne SR. Majstrovstvá Slovenska a priebeh jednotlivých kôl sú podstatne
lepšou príležitosťou na reprezentáciu pod hlavičkou obce Sebedražie.
S ohľadom na skutočnosť že túto súťaž ako aj spoločenská udalosť sa
organizuje v susednej obci Cigeľ. Naši spoluobčania, ako aj vedenie obce tak
majú možnosť priamo vidieť túto súťaž ako aj povzbudiť reprezentanta z našej
obce.
Komisia navrhla p. Hedvigy osloviť TJ Baník Sebedražie a nadviazať novú
spoluprácu, tak aby bolo v budúcnosti možné podporiť uvedenú aktivitu pod
hlavičkou obce.
Komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu nevyhovieť predmetnej žiadosti
pretože to neumožňujú podmienky VZN ani zákon
K bodu 3
Komisia v tomto bode nemala žiadne podnety na prerokovanie .
K bodu 4
Komisia nemá k navrhovaným uzneseniam žiadne námietky ani výhrady.
K bodu 5
Predseda komisie po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval členom
komisie taktiež hosťovi za účasť a zasadnutie finančnej komisie ukončil.

V Sebedraží

22.09.2017
Vladimír Medňanský
predseda komisie

