
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a historických pamiatok dňa 11.2.2016

Prítomní: Georgina Radosická

PaedDr. Juraj Svitek

Sylvia Darázs

Mária Gyarmatiová

József Elek

Program:

1. Otvorenie

2. VZN 64

3. Rozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie a cirkvy na rok 2016

4. Diskusia

5. Záver

K bodu č. 1/ Komisiu otvorila predsedkyňa p. Georgina Radošická, ktorá prítomných prívítala

a oboznámila s programom zasadnutia.

K bodu č. 2/ Členovia komisie sa zaoberali so VZN č.64 o poskytovaní dotácií, a navrhujú

nasledovné zmeny:

Z § 2 . ods. 2 navrhujeme vynechať bod dl, nakol'ko nie každá organizácia vedie účtovníctvo

a rozpočet je aj v bode gi

§ 2 ods. 3 navrhujeme naledovné znenie bodu dl, uvedenie výšky vlastných zdrojov-

nakol'ko získané sponzorské príspevky pojednáva bod cl, a výzvy na uchádzanie sa o

sponzorské príspevky na nasledovný rok sú väčšinou uverejnené až po do 31.10.

Ďalej navrhujeme, aby žiadosti o poskytnutie dotácie boli vypracované a podávané

elektronicky a to vyplnením vopred vypracovaného tlačiva.

K bodu č. 3/

Pred rozdelením dotácie komisia konštatovala, že každým rokom rastie počet podaných

kvalitných žiadostí, ale finančná čiastka na rozdelenie je už viac rokov rovnaká. Spoločenské

organizácie sa veľmi aktívne zapájajú do organizovania a spestrenia kultúrno-spoločenského

života nášho mesta, preto navrhujeme, aby finančná komisia v spolupráci s mestským

úradom pri prvej zmene rozpočtu našla ďalšie zdroje na rozdelenie. Dobrovoľná činnosť

spoločenských organizácií bude v tomto roku ešte dôležitejšia, nakol'ko kult. stredisko nemá

právnu subjektivitu a jeden pracovník nezvládne organizovať kultúrny život celého mesta.



Ďalej sme sa zhodli na tom, že chovatel1ia poštových holubov a poľovnici sú bližšie ku športu

ako ku kultúre, a navrhujeme aby v budúcnosti tieto organizácie dostali dotácie z rozpočtu

vyčleneného na šport.

Komisia konštatovala, že okrem žiadosti Slovenského červeného kríža všetky žiadosti

obsahovali predpísané náležitosti. Nakol'ko MS červený kríž je aktívna a dôležitá spločenská

organizácia, navrhujeme, aby sme dotáciu schválili aj pre túto organizáciu s tým, že bude im

poskytnutá až po doložení predpísaných dokumentov.

Komisia doporučuje schváliť dotácie pre spoločenské organizácie mesta a cirkvy na rok 2015
nasledovne:

1. ZO chovateľov poštových holubov

2. OZ Feszty Galéria, Hurbanovo

3. ZO CSEMADOK Hurbanovo

4. Slovenský červený kríž-miestny spolok Hurbanovo

5. Slovenský rybársky zväz - MO Hurbanovo

6. OZ priatelia koní a westernu Hurbanovo-Bohatá

7. OZ Bello

8. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo

9. OZ Vék
10. Poľovnícke združenie Zelený Háj

11. Pol'ovnícke združenie Bohatá

12. Únia žien Slovenska Bohatá

13. OZ Artcentrum

14. Dúháčik;;;

15. OZ Mládeže

Spolu:

Cirkvy:

1. Rímskokatolícka cirkev

2. Reformovaná cirkev

3. Evanj. Cirkevný zbor

Spolu:

lS0€
2S0€
900€
400€
SOO€
SOO€
700€
SOO€
150 €
150 €
150 €
200€
SSO€
2S0€
lS0€

S SOO€

1700€
1000€

300€
3000€

K bodu č. 4/ V diskusii sme preberali pripravované kultúrne akcie, dôležité okrúhle sviatky

našich rodákov, 100. Výročie úmrtia - Konkoly-Thege Miklós, a 160. Výročie narodenia

Árpáda Fesztyho.

Predseda komisie poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Sylvia Darázs


