Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry (KK),
informovanosti občanov a digitalizácie, obce Zálesie
Termín:
Miesto:
Prítomní:

štvrtok 12.11.2020
online cez aplikáciou Google Meet
Maroš Sollár – predseda KK
Nikola Žišková
Martina Kocmundová
Mária Zemanová
Ingrid Múčková
Martina Dobrovodská
Alena Kotvasová

Andrej Meško
Neprítomní:

Marián Perger – Starosta
Darina Hanová

Program:
1. prerokovanie došlých žiadostí na dotácie pre združenia a aktivistov pre rok 2021 za
kultúru.
Na úvod privítal predseda komisie, Maroš Sollár, prítomných a informoval o došlých žiadostiach
na dotácie na kultúrne akcie na rok 2021:
p.č.
1
2
3
4
5
6

Organizácia
email
Suma
Klub dôchodcov
palinko.darinka@gmail.com 2 000 €
Červený kríž
ala.kotvasova@gmail.com
400 €
DHZ Zálesie
zalesie.dhz@gmail.com
2 800 €
Bez vystroja vo výške 1110 - toto ma byt pokryté z iných položiek rozpočtu
OZ Naše Zálesíčko
niki.ziskova@gmail.com
12 000 €
OZ Túlavé kino
tulavekino.sk@gmail.com
1 000 €
OZ Spirituale
mcibira@gmail.com
zatial nezaslali
Spolu:
18 200 €
Informácia z rozpočtu na rok 2020:
Na rok 2020 žiadali všetky združenia spolu povodne sumu 39 290 €
Z tejto sumy poslanci schválili všetkým spolu sumu 21 800 €
Len združenia pod KK žiadali 20 890 €
Len združenia pod KK dostali 10 945 €
Členovia komisie sa zhodli na tom, že v tomto momente je predčasné vopred krátiť
príspevky/dotácie. Odporúčame schváliť všetky žiadané dotácie a krátenie nechať až po
prijatí rozpočtu na rok 2021. Ak sa budú musieť krátiť dotácie, tak Klubu dôchodcov a
Červenému krížu odporúčame nechat dotácie v plnej výške.
Komisia sa zhodla na tom, že by bolo dobré aby prijímatelia dotácií mali jasné pravidlá
na vyplatenie dotácie. Komisia odporúča aby boli dotácie vyplatené do určitého termínu
od podpisu zmluvy resp. od schválenia poslancami OZ. V prípade, že by prijímateľ dotácie
celú výšku nevyužil, tak by adekvátnu časť vrátil a to koncoročnom vyúčtovaní.

Komisia prešla celý plánovaný program. Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a spoluprácu.
V Zálesí, dňa 12.11.2020
Maroš Sollár
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