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     Zápisnica 

 

zo zasadnutia komisie kultúry, športu, mládeže, rodiny, seniorov, dotácií    a komunitného 

plánovania konanej dňa    22.3.2017 o 16.00 hodine na 

Mestskom úrade  Leopoldov 

 

 

                                          PROGRAM: 
 

1.Podpísanie zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta - IČO organizácie,  informácia 

o predkladaných dokladoch pri vyplatení dotácie, upozornenie na komplexné 

predkladanie účtovných dokladov podľa zmluvy o poskytovaní dotácií a finančných 

príspevkov z rozpočtu mesta a VZN č. 91/2013  

 

2. Informácia o pridelených dotáciách  ,,nie IČO“ organizáciám  

 

3. Spolupráca všetkých organizácií IČO, nie IČO na kultúrnych podujatiach 

organizovaných mestom počas roka – podnety, nápady, pripomienky a reálna pomoc 

 

4. Časopis Leopoldov – predaj v predajniach a v stánkoch, alebo alternatíva predaj 

zadarmo 

 

5. Podnety OZ Leopoldov - Literárny Leopoldov – umiestnenie búdok na viaceré 

verejné miesta  

 

 

6. Poďakovanie za účasť všetkým prítomným 

 

 

 

 

1.Podpísanie zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta pre IČO 

organizácie,  informácia o predkladaných dokladoch pri vyplatení dotácie   , 

upozornenie na komplexné predkladanie účtovných dokladov podľa zmluvy 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov a podľa VZN č. 91/2013  

 

Na základe Uznesenia z Mestského zastupiteľstva  číslo (A/25/2017/3) a číslo (A/25/2017/8) 

konaného dňa  27.2.2017 boli organizáciám pridelené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. 

 

Všetky organizácie (majúce IČO i nemajúce IČO) , ktorých zástupcovia prijali pozvanie na 

dnešné stretnutie kultúrnej komisie, boli informovaní ústne i písomne o pridelení dotácie 

z rozpočtu mesta .  

 

Následne počas stretnutia pri podpisovaní zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 

Leopoldov boli všetky organizácie upozornené na skutočnosť, že podľa zmluvy o poskytnutí 

dotácie z rozpočtu mesta sa dotácia poskytne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 

91/2013, ktorým sa určuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Leopoldov. 

 

Dotácia bude odposlaná na účet žiadateľa do 15 dní od podpisu zmluvy za predpokladu, že 

žiadateľ predložil potvrdenie o pridelení IČO.   
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Podľa VZN č. 91/2013 si   Mesto Leopoldov môže vyžiadať  nasledovné doklady. 

 Výpis z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie nie staršie ako 3 

mesiace 

 Výpis z registra trestov 

 Písomné potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových 

a odvodových povinností (príslušný daňový úrad, poisťovne), nie starší ako 3 mesiace 

 Písomné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči obci a jej organizáciám žiadne 

nevysporiadané záväzky 

 Písomné prehlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze 

 Písomné prehlásenie, že žiadateľ nie je v úpadku 

 

Následne boli IČO – vé organizácie vyzvané k doplneniu a aktualizácií hore uvedených 

dokladov v  termíne do : 30.4.2017. (každá organizácia dostala prílohu i v písomnej 

forme) 

 

Zároveň boli organizácie upozornené , aby aj pri zúčtovaní dotácie za rok 2016 doplnili: 

 Kópiu bankového výpisu príjemcu dotácie, ktorá dokumentuje príjem a použitie 

poskytnutej dotácie 

 chýbajúce: účtovné doklady ako sú kópie faktúr, kópie výdavkových pokladničných 

dokladov, dokladov z registračnej pokladnice , správy o činnosti, fotografie 

a prezenčné listiny z podujatí. 

 (termín do: 30.4.2017) 

 

 

2. Informácia o pridelených dotáciách nie IČO – vým organizáciám  

Aj všetci prítomní zástupcovia za nie IČO – vé organizácie, boli informovaní o pridelenej 

výške finančného príspevku a  spôsobe vyplatenia príspevku . Ten je zrealizovaný cez 

pokladňu Mesta Leopoldov po predložení pokladničných dokladov, faktúr.  

 

 

3. Spolupráca všetkých organizácií IČO, nie IČO na kultúrnych podujatiach 

organizovaných mestom počas roka 2017  – podnety, nápady, pripomienky a reálna 

pomoc  

Vo voľnej diskusii boli zástupcovia organizácií vyzvaní ku konkrétnej spolupráci a k pomoci 

na kultúrnych , spoločenských a športových podujatiach , ktoré budú organizované  počas 

roka 2017. Boli oboznámení s prehľadom akcií  a ich  termínmi, ktoré sa budú v roku 2017 

realizovať.  Každý z prítomných zástupcov sa mohol vyjadriť, akým spôsobom by mohol 

a chcel by pomôcť pri skvalitnení  a zatraktívnení plánovaných podujatí v našom meste 

svojím konkrétnym prínosom.  

 

 

4. Časopis Leopoldov – predaj v predajniach a v stánkoch, alebo alternatíva  zadarmo  

Členovia kultúrnej komisie sa za účasti zástupcov organizácií  vyjadrili k spôsobe distribúcie 

časopisu. Uvažovalo sa o dvoch alternatívach. Doterajší spôsob predaja časopisu (0,33 

Eur/1ks) v určených odberných miestach, alebo vyskúšať bezplatný spôsob , a to nechať 

časopis v odberných miestach bezplatne. Na diskusiu o distribúcii časopisu bol prizvaný aj p. 

Vojtech Moravčík. Vyjadril názor, že na skúšobnú dobu, by sa mohol časopis dávať 

bezplatne. Za organizáciu SZTP  (p. Petrášová), jeho názor podporila a doplnila, že ak by to 
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malo byť bezplatne, časopis by sa mohol rozdávať aj jednotlivým organizáciám. Ich názor 

podporil i p. Osvald za OZ Štrkovka. 

 

 

Aby sa časopis Leopoldov predával:   Za :          0,- členov komisie 

Aby sa časopis dával bezplatne :   Za :          všetci členovia komisie  

 

 

 

5. Podnety OZ Za zdravší Leopoldov - Literárny Leopoldov – umiestnenie búdok na 

viaceré verejné miesta  

Členovia kultúrnej komisie sa vyjadrili aj k podnetu OZ Leopoldov Za zdravší Leopoldov 

umiestnenie ,,búdok“ s knižkami na verejných miestach v meste. Iniciatíva p. Majtána bola 

hodnotená kladne. Na stretnutí ozrejmil,  kde by sa mali ,,búdky s knihami“ umiestniť. Do 

úvahy prichádzajú priestory Materskej školy, Základnej školy samozrejme po súhlase oboch 

p. riaditeliek, prípadne na Mestskom úrade. Doplnil, že železnice mu prvú literárnu ,,búdku“ 

s knihami povolili a už sa nachádza v priestoroch stanice v čakárni. Iniciatívu a nápad 

mladých ľudí podporili a ocenili p. Petrášová,  p. Osvald vo voľnej diskusii.  

 

Podporiť aktivitu hlasovali:             všetci členovia komisie 

Nepodporiť aktivitu hlasovali:     0 členov komisie 

 

 

6. Poďakovanie všetkým prítomným za účasť 

 

 

 

 

Zapísala: dňa 22.3.2017      

 

        Ingrid Vidová 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Súčasťou zápisnice sú dve prílohy:  


