Zápis z rokovania dozornej komisie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Miesto konania: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
2. poschodie – malá zasadačka
Dátum a hodina začatia rokovania:
08.12.2017, o 09:00 hod.
Dátum a hodina ukončenia rokovania: 08.12.2017, o 10:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Radovan Majerský
Ospravedlnení: Radovan Majerský (člen DK FPKNM) - z dôvodu účasti na schvaľovaní návrhu
rozpočtu v NR SR
Neospravedlnení: Prizvaní:
Norbert Molnár (riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „riaditeľ
FPKNM“)
Blažej Klúcsik (vedúci kancelárie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „vedúci
kancelárie FPKNM“)
Program:
1. Otvorenie rokovania dozornej komisie – privítanie
Schválenie/doplnenie/zmena programu rokovania dozornej komisie FPKNM
Schválenie overovateľa zápisnice
2. Informácia riaditeľa FPKNM o čerpaní mimoriadného príspevku od MF SR určeného na
zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2017.
Návrh rozpočtu FPKNM na rok 2018.
3. Informácia o dokumentoch, ktoré schválila správna rada na 1. zasadnutí (napr. Štatút FPKNM,
Rokovací poriadok správnej rady FPKNM, smernice FPKNM ...).
Informácia o 2. zasadnutí správnej rady.
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1
Rokovania otvorila a viedla predsedníčka dozornej komisie FPKNM, ktorá privítala prítomných členov
dozornej komisie FPKNM, oznámila mená členov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na
rokovaní, zistila uznášaniaschopnosť dozornej komisie FPKNM, konštatovala, že dozorná komisia
FPKNM je uznášaniaschopná, nakoľko z celkového počtu 5 členov sú prítomní 4 členovia,
nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej komisie FPKNM.
Dozorná komisia FPKNM dostala pred zasadnutím dňa 27.11.2017 e-mailovou poštou pozvánku na
zasadnutie - návrh programu rokovania. Predsedníčka dozornej komisie FPKNM vyzvala prítomných
členov dozornej komisie FPKNM, aby predniesli návrhy na zmenu a doplnenie programu. Nikto
z prítomných členov neuplatnil svoje právo na zmenu a doplnenie návrhu programu. Dozorná komisia
FPKNM navrhla spomedzi prítomných členov za overovateľa zápisu p. Ladislava Šándora.

Uznesenie č. 1 z 08.12.2017 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM schvaľuje program rokovania, ktoré
sa koná 8.12.2017.
Hlasovanie o programe rokovania dozornej komisie FPKNM 8.12.2017
Za: 4 (pp. Hortai, Turčanová, Turuk, Šándor)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2 z 08.12.2017 k bodu 1: Dozorná komisia FPKNM volí za overovateľa zápisu
z rokovania 8.12.2017 p. Ladislava Šándora.
Hlasovanie o voľbe p. Šándora za overovateľa zápisu z rokovania dňa 8.12.2017
Za: 3 (pp. Hortai, Turčanová, Turuk)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (p. Šándor)

K bodu č. 2
Riaditeľ FPKNM informoval členov dozornej komisie FPKNM o čerpaní mimoriadného príspevku od
MF SR určeného na zabezpečenie prevádzky fondu v roku 2017 a predložil návrh rozpočtu FPKNM na
rok 2018. Zároveň p. riaditeľ FPKNM požiadal dozornú komisiu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých
zákonov o vyjadrenie stanoviska k návrhu rozpočtu o čerpaní mimoriadneho príspevku poskytnutého
MF SR, ako aj k návrhu rozpočtu na rok 2018.
Dozorná komisia FPKNM upozornila p. riaditeľa FPKNM na rozpor v čerpaní mimoriadneho príspevku
poskytnutého MF SR, z dôvodu, že v pôvodnom rozpočte fondu nefigurovala kapitola kapitálové
výdavky. Keďže fond má v pláne zakúpiť motorové vozidlo, musí požiadať Ministerstvo kultúry SR
o preklasifikovanie čiastky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.
Uznesenie č. 1 z 8.12.2017 k bodu 2: Dozorná komisia FPKNM odporúča urýchlene predložiť žiadosť
na MK SR o preklasifikovanie bežného transferu na kapitálový transfer v sume 17 000,00 eur.
Hlasovanie o schválení návrhu rozpočtu o čerpaní z mimoriadneho príspevku poskytnutého MF SR na
rok 2017
Za: 4 (pp. Hortai, Turčanová, Turuk, Šándor)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Dozorná komisia sa oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2018 – 2020 predloženým riaditeľom
FPKNM.
Uznesenie č. 2 z 8.12.2017 k bodu 2: Dozorná komisia FPKNM súhlasí s predloženým návrhom
rozpočtu na rok 2018 – 2020.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2018 - 2020
Za: 4 (pp. Hortai, Turčanová, Turuk, Šándor)

Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Riaditeľ FPKNM informoval dozornú komisiu FPKNM o schválených vnútorných predpisoch FPKNM.
Dozorná komisia FPKNM sa oboznámila so znením vnútorných predpisov FPKNM, ktoré boli
kanceláriou FPKNM dňa 2. decembra 2017 zaslané všetkým členom dozornej komisie FPKNM emailom, a to v rozsahu:
-

-

Štatút,
Rokovací poriadok správnej rady,
Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri poskytovaní
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
Smernica FPKNM o zamedzení konfliktu záujmov,
Smernica FPKNM, ktorou sa upravuje postup zamestnancov FPKNM pri vybavovaní sťažnosti
podaných podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
Organizačný poriadok kancelárie fondu,
Štruktúra podpornej činnosti,
Zásady poskytovania finančných prostriedkov,
Zásady hodnotenia žiadosti

Uznesenie z 08.12.2017 k bodu 3
Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o vnútorných predpisoch
FPKNM, ktoré schválila správna rada FPKNM dňa 7.12.2017.
Hlasovanie o vnútorných predpisoch FPKNM, ktoré schválila správna rada FPKNM dňa 7.12.2017
Za: 4 (pp. Hortai, Turčanová, Turuk, Šándor)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Rôzne:
Riaditeľ FPKNM informoval dozornú komisiu FPKNM o rokovaní s Protimonopolným úradom
o štruktúre podpornej činnosti, o stave budovania kancelárskych priestorov FPKNM a o stave
technického zabezpečenia kancelárie. Nové kancelárske priestory aj s technickým zabezpečením budú
môcť zamestnanci fondu obsadiť od 2. januára 2018. Riaditeľ FPKNM informoval dozornú komisiu
o personálnom obsadení kancelárie FPKNM, o výsledkoch výberového konania, že kancelária FPKNM
v úplnom zložení desiatich zamestnancov začne pracovať od 2. januára 2018. Zároveň uviedol, že
všetky zákonom stanovené lehoty sú dodržané a kancelária plní povinnosti vyplývajúce zo zákona.
K bodu č. 5
Záver:

Dozorná komisia FPKNM sa predbežne dohodla, že nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 9. februára
2018 v priestoroch FPKNM na Cukrovej 14, 811 08 Bratislava. Keďže ďalšie otázky na prerokovanie
vznesené neboli, predsedníčka dozornej komisie FPKNM poďakovala prítomným za účasť a rokovanie
dozornej komisie FPKNM ukončila. Uznesenie a zápis zo zasadnutia dozornej komisie FPKNM sa
zverejní na webovom sídle FPKNM.

Zápis vyhotovil: Blažej Klúcsik – vedúci kancelárie FPKNM
Overovateľ : Ladislav Šándor, člen dozornej komisie FPKNM
Predsedníčka dozornej komisie: Zlata Turčanová

Prílohy:
-

prezenčná listina

