Zápisnica
z rokovania komisie športu 10. 01. 2014
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : Otvorenie
Prerokovanie materiálu do MsZ
Prerokovanie žiadostí
Rôzne
Rokovanie komisie otvoril a prítomných oboznámil s programom predseda komisie.
K bodu 2/
Členovia komisie prerokovali nasledovný materiál:
Doplnok č. 1 k VZN č.125/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Prievidza – komisia sa s materiálom oboznámila a odporúča ho schváliť bez
pripomienok.
K bodu 3/
Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie dotácie s nasledovným stanoviskom:
Zápasnícky klub Baník Prievidza – 1500 €
Komisia odporúča pre ZK Baník dotáciu v celkovej výške 500 € na úhradu časti nákladov
spojených s organizovaním Majstrovstiev SR starších žiakov v zápasení voľným štýlom a s účasťou na
XXXXII. ročníku Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom v termíne september
a november 2014. Komisia odporúča dotáciu použiť na ubytovanie zahraničných účastníkov, ceny ,
občerstvenie, odmeny rozhodcom a lekárovi, propagácia, fotodokumentácia, materiálové vybavenie,
poštovné.
Komisia neodporúča ZK Baník Prievidza dotáciu na Dni úpolového športu základných škôl mesta
Prievidza - nábor nových členov vo výške 300 € a dotáciu na Oblastnú žiacku ligu SR vo výške 300 €.
Šachový klub Prievidza – požiadavka 300 €
Komisia odporúča dotáciu vo výške 100 € na organizovanie 9. ročníka Open Prievidza 2014
v mesiacoch apríl – máj. Komisia odporúča dotáciu použiť na úhradu nájomného, cestovné,
občerstvenie, športové trofeje a ceny, odmeny rozhodcom.
Futsalový klub Prievidza – požiadavka 1500 €
Komisia neodporúča dotáciu na 2.slovenskú futsalovú ligu OPEN LIGA 2014.
Telocvičná jednota SOKOL Prievidza – požiadavka 840 €
Komisia odporúča dotáciu vo výške 150 € na úhradu časti nákladov spojenú s organizovaním
Krajského pohára minižiakov v jude O pohár primátorky mesta Prievidza v priebehu 1. Polroka 2014.
Komisia odporúča dotáciu použiť na materiálové vybavenie, diplomy, medaile, športové trofeje poháre, občerstvenie.
Základná škola Ul. Energetikov – požiadavka 300 €
Komisia odporúča rozpočtovým presunom vo výške 100 € podporiť organizovanie Detskej aerobik
show, ktorá sa bude konať v máji v areáli základnej školy - príspevok na nákup štartovacieho balíčka –
ovocie, minerálka, keksík.

Automotoklub Baník Handlová – požiadavka 1000 €
Komisia sa zaoberala žiadosťou o finančnú dotáciu na 40. ročník medzinárodnej mototuristickej súťaže
Banícka rallye 2014. Komisia po prerokovaní žiada doplniť žiadosť o informáciu, akou výškou na
uvedenú akciu prispejú okolité mestá regiónu. Po doplnení sa žiadosťou bude opäť zaoberať.
Basketbalový club Prievidza mládež – požiadavka 3 100 €
Komisia prerokovala žiadosti BC Prievidza mládež o poskytnutie finančnej dotácie na nasledovné
podujatia:
Majstrovstvá SR žiakov – finálový turnaj, uskutoční sa v mesiaci apríl a máj, trvať bude 4 dni
Majstrovstvá SR starších žiakov – finálový turnaj, uskutoční sa v máji a trvať bude 4 dni
Basketcup Prievidza 2014 – 3-dňový turnaj s medzinárodnou účasťou v máji 2014
BADEM 2014 Žilina – 3-dňový medzinárodný turnaj v mesiaci jún
DODO cup Prievidza 2014 – 3-dňový medzinárodný turnaj v auguste
Medzinárodný turnaj st. žiakov v Poľsku – 5-dňový, uskutoční sa v novembri 2014
Komisia odporúča na uvedené turnaje dotáciu v celkovej výške 2 500 €. Dotácia bude účelovo viazaná
na uvedené akcie s tým, že bude použitá na materiálové vybavenie, ceny, športové trofeje,
rozhodcovské, dopravné náklady, občerstvenie, štartovné, ubytovanie, prenájom priestorov,
Olympijský klub Prievidza – požiadavka 1 900 €
Komisia prerokovala žiadosti OK Prievidza mládež o poskytnutie finančnej dotácie na nasledovné
podujatia:
Medzinárodný deň športu – apríl
Olympijský festival mládeže a študentstva Slovenska – apríl-máj 2014
Výtvarná súťaž základných škôl mesta – máj-jún 2014
Letná olympiáda MŚ – december 2014
Plavecká štafeta – 1ún 2014
Beh olympijského dňa – júna 2014
Zimná olympiáda MŚ – december 2014
Komisia odporúča na uvedené akcie dotáciu v celkovej výške 1 200 €. Dotácia bude účelovo viazaná na
uvedené podujatia s tým, že bude použitá na materiálové vybavenie, nákup cien, športové trofeje,
rozhodcovské, občerstvenie, diplomy, prenájom priestorov.
K bodu 4/
J. Dadík informoval prítomných o príprave Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov
a funkcionárov o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2013, ktoré sa
uskutoční 21. februára2014 o 17.00 hodine v KaSS Prievidza.
Komisia navrhuje za mesto Prievidza oceniť v kategórii kolektív Volejbalový klub Prievidza, v kategórii
tréner Marek Bulík - basketbal a v kategórii dospelý jednotlivec Marek Jašš – basketbalista.
Komisia poveruje P. Hupku a Ľ. Vidu zúčastniť sa 10. 01. 2014 na rokovaní Olympijského klubu
Prievidza, na ktorom bude prerokovávané organizačno-technické zabezpečenie akcie.

Zapísala : Renáta Petrášová
Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

