Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry, informovanosti občanov a
digitalizácie, obce Zálesie
Termín:
Miesto:

05.10.2020
Kultúrny dom, Zálesie

Prítomní:

Maroš Sollár – predseda KK
Palo Páleník
Alena Kotvasová
Nikola Žišková
Martina Kocmundová
Marián Perger - Starosta
Stano Zajaček
Alena Pikňová

Neprítomní:

Marika Zemanová
Darina Hanová
Andrej Meško
Ingrid Múčková

Program:
1. Nevyčerpané prostriedky z dotácií na tento rok, kvôli neuskutočneným akciám z dôvodu
Korona pandémie a ako daľej vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie.
2. Pravidlá na dotácie pre zaujmové združenia, spolky a aktivity v Zálesí na rok 2021
3. Požiadavky aktivistov a združení na dotácie z rozpočtu obce
Na úvod privítal pán Maroš Sollár prítomných a informoval o situácii s dotáciami, ktoré boli
prerokované na OZ. Pričom k vyplateniu bolo prijaté aj uznesenie, ktoré však zatiaľ p. Starosta
nepodpísal. Toto uznesenie bude schvaľované na najbližšom OZ ktoré sa bude konať už 7.10.
Ďalej informoval, že pozval aj zástupcov združení. p. Cibira sa ospravedlnil vzhľadom na Koronu,
ale súčasne zaslal mailom jeho príspevok k debate o dotáciách, ktoré boli inšpiratívne pre
rozpravu o nastavovaní pravidiel.
Pred týždňom sa konala komisia pre školu a šport, kde tak isto sa venovali dotáciám. Komisia
odporúča rozdeliť schému na udeľovanie dotácií samostatne na kultúru a samostatne na šport.
S týmto návrhom sa komisia stotožnila a víta túto aktivitu.
Minulý rok poslanci schválili a aj sme si to vyskúšali, ako podávať žiadosti na dotácie. Komisia
zhodnotila tento proces a rozsiahle debatovala o tejto téme. Komisia sa zhodla, že pri
opakovaných aktivitách, o ktorých všetci vieme čo obnášajú je podávanie žiadosti každý rok,
takto zbytočne, radi by sme vyhli situácii, aby si žiadatelia len nekopírovali žiadosti.
Komisia sa zhodla, že napríklad dôchodci by podávali zjednodušenú žiadosť, ktorá by
obsahovala, len sumu o ktorú žiadajú pokiaľ tá suma bude rovnaká ako v minulých rokoch. Pokiaľ
by žiadali inú alebo chceli rozbehnúť novú aktivitu, tak tú by rozpísali podrobnejšie. Tak isto
zjednodušenú žiadosť by dávali aj Hasiči, kde by uviedli len rozpis akcií. Tie akcie sa opakujú
každý rok a obsahovo je to stále to isté. Maximálne ak by mala nastať nejaká zmena alebo by
chceli navýšiť rozpočet, toto by popisali podrobnejšie. Komisia sa zhodla, že je účelnejšie
prejednať jednotlivé dotácie na komisii a prípadne si vyžiadať doplnenie, ak to bude potrebné.
Občianske združenia by podávali žiadosti ako doteraz, podľa podmienok, ktoré boli zavedené v
roku 2019.
Program:
1. Nevyčerpané prostriedky z dotácií na tento rok, kvôli neuskutočneným akciám z
dovodu Korona pandémie a ako dalej vzhľadom na aktualny vyvoj pandemie.
Dochodci nevedia na akcie vyčerpať, ale radi by cast použili na baličky Jubilantom a ine
veci. Hasiči nebudu robit Mikulasa, ale peniaze by sa vyuzili pre deti ako darčeky pre
deti, pod vianocny stromcek zo škôlky.
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2. Pravidla na dotacie pre zaujmove zdruzenia, spolky a aktivity v Zalesi na rok 2021
Pravidelne
Nepravidlene
Jednorazove
Pravidla maju byt ferove, aby sa nastavili podmienky, pomerovo k celkovému rozpoctu
akcie.
3. Prešli sme všetky aktivity konkrétne:
Materské centrum TIK-TAK - dotacia je použitá výlučne na nájom. Martina Kocmundová
plánuje nastúpiť do práce a tak na to nebude mať až toľko času. Ak sa nenajdu
nastupcovia, tak to nebude vedieť ťahať. Bude to vediet do konca roka. Ak by to vyšlo,
tak potrebuje dotáciu vo výške cca 800 €
Seniori- tak isto ako po minule roky.
OZ Sadime stromy, ich cinnost je priamo na sadenie, alebo pomahaju inym sadit a
usmernuju ich. Potrebovali by podnet z obce. p. Starosta sa vyjadril, ze obec ma v plane
vysadit niekde 50 stromov, čo by bolo možné. Maroš Sollár vysvetlil, že toto OZ spadá
skôr pod komisiu životného prostredia, takže do budúcna by bolo tieto veci riešiť cez ňu
nakoľko v tejto komisii niesú žiadni odborníci na ich tému.
Hasiči - na budúci rok plánujú Hasičský deň, deň sv. Floariana, ktorí plánujú spojiť s
dňom detí. Tento rok ak to bude možné kvôli Korone, plánujú Mikuláša pre deti. Ako
novinku planuju detsky kruzok PLAMEN, na toto dotáciu zatiaľ nepotrebujú, nakoľko je to
hlavne o čase a techniku majú. Budú podávať žiadosti o dotáciu.
Otázka ktorá komisia by zastrešovala kruzok. p. Starosta navrhol aby viac spolupracovali
so škôlkou, kvôli vzdelavaniu a pod.
Matka Kocmundová navrhla na DD, lepsi program: Divadielko s ponaučením s cieľom
priniesť pridanu hodnotu pre deti, co ale moze znamenat poziadavku na vyssiu dotaciu.
Cistenie dunaja - Túto akciu zastrešuje priamo obec. Financie je potrebné dať na
spotrebný materiál. Voľakedy sa to robilo ja na jeseň, aj na jar. Tu tiež by to mala
zastrešovať komisia životného prostredia.
OZ Naše Zálesíčko - plánujú výlety za divadlom, keď budú uvoľnené hygienické
opatrenia, ZDP 11.rocnik, Maringotka - jazzove vecery. Ešte na jesen planuju jazzovy
večer s dôrazom na lokalnosť - lokalni umelci s predstavovani šikovných ľudí zo Zálesia.
Matka Kocmundová by rada rozbehla knižnicu. Vedela by sa tomu venovať: 1x tyzdenne v
sobotu. Hlavne pre deti, nakoľko deti majú problém s čítanim, aby vedeli čítať s
porozumením. Skúsi pohľadať aj nejakých starších ľudí, ktorí by mali čas starať sa hlavne
o evidenciu.
V tejto súvislosti padol aj nápad, urobiť ďalšiu knižnú búdku, napríklad na zastávke alebo
na Korze.

Komisia prešla celý plánovaný program, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a spoluprácu.

V Zálesí, dňa 5.10.2020

Maroš Sollár
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