M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zápisnica č.7/2015
zo zasadnutia komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
Dátum a čas zasadnutia: 24.6.2015 o 13.00 hod.
Koniec zasadnutia: 14,00 hod.
Tajomníčka komisie: Ing. Iveta Vargová
Predsedníčka komisie: RNDr. Monika Bérešová
Prítomní členovia:
1.RNDr. Monika Bérešová
2.Imrich Gleza
3. Ing. Jozef Vojtko
4. Ing. Jaroslav Konečný
Neprítomní členovia ospravedlnení:
1. Ing. Marián Vasilišin
2.Mgr. Róbert Funfrovič
3. Ing. Cyril Korpesio
Neprítomní členovia neospravedlnení:
Komisia (nesprávne prečiarknuť)
a) uznášaniaschopná
b) neuznášaniaschopná
Hostia:
Ing. Vladimír Popovič
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta pre futbalový klub.
3. Rôzne
4. Záver

Zápis zo zasadnutia:
K bodu 1.: Otvorenie
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M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
rokovanie komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom
bytov otvorila predsedníčka komisie RNDr. Monika Bérešová.
2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta, žiadateľ: FK Sečovce, v Sečovciach IČO:
42 408 652
Novovytvorený futbalový klub SEČOVCE, v Sečovciach IČO 42408652 zatiaľ nie je
prihlásený v žiadnej súťaži. Preto bol Ing. Popovič, štatutárny zástupca klubu, požiadaný, aby
vysvetlil všetky požadované položky uvedené v žiadosti a upresnil ich výšku s ohľadom na
to, že jarná časť súťaže je už za nami a mesto dáva dotáciu na rozpočtový rok 2015,ktorá musí
byť aj v uvedenom roku zúčtovaná, t.j. použitá.
Pán Popovič odpovedal na otázky predsedníčke komisie. Požadovaná výška dotácie bola
30000 €. Avšak po upresnení pánom Popovičom sa komisia rozhodla doporučiť MsZ
schváliť dotáciu pre:
Futbalový klub Sečovce, v Sečovciach ,IČO: 42408652 vo výške 9000 €, v splátkach
k 30.6.2015 4200 €, k 31.8.2015 1600 €, k 30.9.2015 1600 €, k 31.10.2015 1600 €.
Tieto finančné prostriedky možno použiť na účely: 4500.-€ na dopravu, 4200.-€ na poplatky
SFZ, 300.-€ ostatné.
Každú ďalšiu splátku zaslať až po odúčtovaní predchádzajúcej.

Hlasovanie:
Za: 4

Proti:0

Zdržali sa: 0

3. V bode rôznom sa rozoberal bod: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta, žiadateľ:
Združenie Rodičov pri Spojenej škole Sečovce – Oddiel silového trojboja - dotácia 500 €
Žiadateľ: Združenie Rodičov pri Spojenej škole Sečovce - Oddiel silového trojboja žiadal
o navýšenie dotácie o sumu 500 € z toho dôvodu, že sa zúčastňuje zahraničných súťaží
a dosahuje vynikajúce výsledky. Komisia rozhodla doporučiť MsZ schváliť navýšenie
dotácie pre: Oddiel silového trojboja vo výške 500 €.
Hlasovanie:
Za: 4

Proti:0

Zdržali sa: 0

RNDr. Monika Bérešová
Predsedníčka komisie

Ing. Iveta Vargová
Tajomníčka komisie
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