KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.
Zápi s ni ca
zo zas adnutia Komisieochr any v erejného poriadk u, CO a vojens ké záležitos ti
konanej dňa 28.05.2018
V Zlatých Moravciach dňa 31.05.2018

Pr ítomní : Ivan Madola, Ing. Marek Holub, PaedDr. Ida Durčeková, Ing. Slávka Hasprová,
Ing. Ivana Vaškovičová, PhDr. Marián Takáč

Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:
1.
2.
3.

Otvorenie
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach
Žiadosť o poskytnutie dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Zlaté Moravce

4.

Rôzne
Záver

5.

K bodu č. 1.

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ivan Madola. Následne informoval
prítomných s programom zasadnutia komisie. Dal hlasovať za prijatie programu rokovania
komisie. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za prijatie programu rokovania komisie podľa
návrhu predloženej pozvánky.

K bodu č. 2.

Predseda komisie otvoril bod rokovanie. Informoval prítomných s obsahom návrhu
Rokovacieho poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve. Sekretár komisie uviedol, že lehota
5 dní na vyhotovenie zápisnice nie je postačujúca a navrhuje upraviť v článku 15 ods. 1 tohto
návrhu lehotu na vyhotovenie zápisnice na 1 O pracovných dní.
Predseda komisie dal následne hlasovať o návrhu sekretára komisie. Všetci členovia
komisie hlasovali za tento návrh.
Predseda komisie po tom, čo komisia prerokovala predložený návrh Rokovacieho
poriadku komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach dal hlasovať o tomto návrhu.
Všetci členovia komisie hlasovali za návrh rokovacieho poriadku.

K bodu č. 3.
Predseda komisie Madola otvoril bod rokovania. Náčelník mestskej polície informoval
prítomných o žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce, zastúpeného Milanom
Havetom na dotáciu vo výške 4000€ na nákup materiálno- technického vybavenia pre DHZ Zlaté
Moravce.
Ďalej informoval komisiu o správe z posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácií
z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018, kde je uvedené:
„Žiadosť bola podaná v určenom termíne na poskytnutie dotácie dňa 29.1.2018 Žiadosť
nespÍňa potrebné náležitosti podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Zlaté Moravce.
Podľa §7 ods. 2 zák č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dotácia z rozpočtu obce
môže byť poskytnutá na konkrétnu úlohu alebo akciu vo verejnom záujme. Žiadosť

Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce nespÍňa podmienku tohto zákona, nakoľko
projekt nie je zameraný na konkrétnu úlohu ani na konkrétnu akciu.
V rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 nie sú vyčlenené finančné prostriedky
s účelovým určením na poskytnutie dotácie v oblasti ochrany pred požiarmi. V rozpočte mesta je
schválených 5000 Eur na materiálne vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru.
Dobrovoľný hasičský zbor k žiadosti nedoložil nasledovné náležitosti podľa platného VZN č.
2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce:
- v predloženej žiadosti chýba podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada
poskynutúť finančné prostriedky a tým nie je splnené znenie §6 ods. 2 písm. e) a f) VZN.
- v žiadosti nie je uvedený spôsob propagácie mesta, a tým nie je splnené znenie §6 ods. 2
písm. h) VZN.
- v žiadosti nie je uvedené spolufinancovanie Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté
Moravce na uvedenom projekte čím žiadosť nespÍňa znenie §6 ods. 4 VZN, podľa
ktorého je žiadateľ povinný spolufinancovať projekt (podujatie) vo výške 20% vlastnými
finančnými prostriedkami."
Predseda komisie Madola po tom, čo komisia žiadosť o dotáciu prerokovala dal hlasovať
o dotácii. Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí jednohlasne
nedoporučuje dotáciu na túto žiadosť, vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť nespfňa náležitosti
VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce.

K bodu č. 4.

Predseda komisie otvoril v bode rôzne diskusiu. Nikto z prítomných nepredniesol v tomto
bode žiadnu požiadavku.

K bodu č. 5.
a

Po vyčerpaní programu sa predseda komisie Ivan Madola poďakoval prítomným za účasť
zasadnutie komisie ukončil.

Zapísal: PhDr. Marián Takáč

Prílohy: -

Pozvánka
Prezenčná listina
Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach -návrh

