Uznesenia z rokovania dozornej komisie FPKNM
konaného dňa 14.09.2018

Uznesenie č. 1 z 14.09.2018:
DK FPKNM schvaľuje program rokovania, ktoré sa koná 14.09.2018.
Uznesenie č. 2 z 14.09.2018:
DK FPKNM volí za overovateľa zápisu z rokovania 14.09.2018 p. Radovana Majerského.
Uznesenie č. 3 z 14.09.2018 :
V súlade s § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných
menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde““) DK FPKNM
navrhuje riaditeľovi FPKNM aby:
1) Zrušil vydané rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov o. z. Chartikáno,
poradové číslo rozhodnutia: 173, číslo žiadosti: 18-110-00653, názov projektu: 15.
Európske Rómske kováčske sympózium.
2) Odstúpil od zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-00653 zo 17.08.2018,
ktorá nadobudla účinnosť 18.08.2018 uzatvorenej s o. z. Chartikáno, a to podľa čl. 5 ods.
5.2 písm. c) podbod (i) a žiadal vrátiť celú dotáciu v sume 18.000 eur do 15 dní od
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.4 zmluvy.
3) Podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR o podozrení, že o. z. Chartikáno
v zastúpení štatutárnym zástupcom Róbertom Rigóm spáchalo subvenčný podvod, keď
a) v rozpore s § 16 ods. 2 písm. f) zákona o fonde predložil žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov, hoci nemal vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
b) predložil nepravdivé čestné vyhlásenie, že finančné vzťahy so štátnym rozpočtom má
vysporiadané, že bol a stále je dlžníkom MPSVaR SR – Implementačnej agentúre.
4) Odporúča FPKNM, aby aktívne začal pracovať s verejnými registrami, ktoré sú dostupné
a v ktorých môžu zamestnanci FPKNM zisťovať overovať – verifikovať údaje z čestných
vyhlásení (náhodne) ako aj získavať ďalšie potrebné údaje (anti – byrokratický zákon je
účinný).
Uznesenie č. 4 z 14.09.2018:
DK FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o plnení odporúčaní z poslaneckého
prieskumu vo FPKNM z 16.05.2018 a o plánovaných opatreniach. Predsedníčka DK FPKNM
požiadala riaditeľa FPKNM, aby pri prijímaní opatrení postupoval s najvyššou odbornou
starostlivosťou, aby neboli porušené právne predpisy alebo iné vzťahy, ktoré upravujú vnútorné
predpisy FPKNM.
Uznesenie č. 5 z 14.09.2018:
DK FPKNM berie na vedomie informácie riaditeľa FPKNM o vybavení žiadosti Srbsko –
slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice, ktorý žiadal listom
z 19.06.2018 o rekonštrukciu odbornej rady Srbskej národnostnej menšiny, resp. o vybavení
sťažnosti Srbsko – slovenského spolku SLOGA, Hurbanova 348/13, Turčianske Teplice,
z 26.06.2018 číslo: 18-130-02265, predmetom ktorej je „postup zvolávania zhromaždenia
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organizácií Srbskej národnostnej menšiny a výber členov odbornej rady pre Srbskú národnostnú
menšinu.
Uznesenie č. 6 z 14.09.2018:
Dozorná komisia FPKNM berie na vedomie komplexnú informáciu riaditeľa FPKNM
o hospodárení – vyúčtovanie za 1. polrok 2018.

Zlata Turčanová v. r.
predsedníčka dozornej komisie FPKNM
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