Zápisnica č. 1/2018 z rokovania finančnej komisie a správy obecného
majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Šoporni zo dňa 16.1.2018
Dátum zasadnutia : 16.1.2018
Trvanie zasadnutia: od 16:00 do 17:30
Miesto konania: malá zasadačka Obecného úradu v Šoporni
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Predstavenie navrhovaných nových členov finančnej komisie a ich oboznámenie s chodom
finančnej komisie,
3. Rozpočtová úprava č. 4/2017 v rámci kompetencií starostu,
4. Prerokovanie žiadostí združení o dotácie na rok 2018,
5. Ukončenie zasadnutia.
Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pán Ing. Kristián Ščípa. Privítal
prítomných a hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu č. 2:
Pán Ščípa ešte raz privítal na zasadnutí dvoch hostí a to poslanca OZ v Šoporni pána
Petráša a pani Vagundovú. Obaja navrhovaní noví členovia sa predstavili a stručne niečo
o sebe povedali. Hlavne v akej sfére pracujú a čo očakávajú od práce vo finančnej komisii.
P. predseda im stručne objasnil fungovanie komisie.
Odporúčanie: Finančná komisia odporúča OZ v Šoporni schváliť návrh rozšírenia
finančnej komisie a správy obecného majetku pri OZ v Šoporni o navrhovaných členov.
K bodu č. 3:
Prítomným bolo vysvetlené z akého hlavného dôvodu sa rozpočtové opatrenie
vykonalo. Išlo o prijatie dotácie zo ŠR pre ZŠ s MŠ v Šoporni v rámci dohodovacieho
konania. Zvyšné úpravy boli vykonané k skutočnosti tak aby rozpočet nebol na položkách
výrazne prečerpaný.
Odporúčanie: Finančná komisia berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017 vykonané
v rámci kompetencií starostu.

K bodu č. 4:
Prítomní dostali k tomuto bodu prehľadnú tabuľku s názvami združení, ktoré žiadajú
dotáciu na rok 2018 aj s výškou dotácie, ktorú žiadajú a poskytnutou dotáciou v roku 2017.
Návrhy finančnej komisie pre jednotlivé združenia sú nasledovné:

Združenie
Slovenský zväz záhradkárov
Klub paličkovanej čipky - MOMS v Šoporni
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
Sereď 1
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Šoporni
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Klub dôchodcov Šoporňa
Poľovnícke združenie Domovina
Slovenský rybársky zväz
Nadácia LUMEN ústavu sociálnej starostlivosti pre
mládež Šoporňa - Štrkovec
Miestny odbor Matice slovenskej Šoporňa
Stolnotenisový klub ŠK Šoporňa

žiadosť návrh finančnej komisie
1 500,00
1 200,00
750,00
750,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00

500,00
0,00
700,00
800,00 + 4x autobus + 4 x
800,00
členská schôdza
1 600,00
1 400,00
3 000,00
2 500,00
1 000,00
500,00
2 300,00
15
450,00

8 650,00

8 350,00

8 350,00

Športový klub Šoporňa

15
000,00

15 000,00

SCHVÁLENÁ SUMA V ROZPOČTE

15
000,00

15 000,00

Farnosť Šoporňa

3 000,00

2 500,00

SCHVÁLENÁ SUMA V ROZPOČTE

2 500,00

2 500,00

SCHVÁLENÁ SUMA V ROZPOČTE

500,00
0,00
300,00

Členovia komisie sa zhodli na poskytnutí dotácií združeniam, ktoré žiadali dotáciu aj
v roku 2017 v rovnakej výške ako v minulom roku.
K novým žiadostiam sa vyjadrili nasledovne. Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ
v Šoporni neodporúčajú schváliť dotáciu s odôvodnením, že by išlo o duplicitné financovanie
školského zariadenia. Ďalej konštatujú, že do združenia prispievajú aj rodičia detí.
Navrhovaná suma finančnou komisiou je teda vo výške 0 €.
Pre stolnotenisový klub ŠK Šoporňa navrhujú členovia finančnej komisie schváliť
sumu 300 €. Konštatujú, že žiadaná suma je príliš vysoká a to aj s ohľadom na to, že
združenie je pod hlavičkou ŠK Šoporňa a navyše oproti ostatným združeniam neprispieva
takou mierou k rozvoju v obci (napr. pri výpomoci pri kultúrnych podujatí).
Miestny odbor Matice Slovenskej Šoporňa v žiadosti nežiadal finančnú sumu ale
poskytnutie autobusu na prepravu členov na akcie. P. starosta súhlasil s poskytnutím autobusu
2x ročne. Keďže sa nejedná o finančnú dotáciu tak táto požiadavka nebude zahrnutá do tohto
bodu ale ako samostatná žiadosť..
Odporúčanie: Finančná komisia navrhuje OZ v Šoporni schváliť sumy dotácií združeniam
na rok 2018 podľa predloženého prehľadu v tabuľke.

K bodu č. 5:
Pán predseda ukončil zasadnutie.
Zapisovateľ: Ing. Matúš Šajbidor ...............................................

Predseda: Ing. Kristián Ščípa

..............................................

