Zápisnica
z rokovania komisie športu dňa 07. 03. 2013
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :

1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov
3. Prerokovanie žiadostí
4. Rôzne

K bodu 1/
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda. Prítomných privítal a oboznámil s programom
rokovania.
K bodu 2/
Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska – komisia berie VZN na vedomie
bez pripomienok
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA spol. s r.o.
Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2012. Rokovania sa
zúčastnila Bc. Viera Ďurčeková, ekonómka fi UNIPA, ktorá prítomných s materiálom oboznámila
a vysvetlila jednotlivé pojmy. Po tomto výklade komisia k predloženému materiálu nemala
pripomienky.
Členovia komisie Marcel Dobrovodský a Róbert Frimmel navrhujú časť finančných prostriedkov
získaných z komerčného prenájmu zimného štadióna využiť na podporu MŠHK Prievidza
a MŠHK-mládež Prievidza. Podobne to funguje vo viacerých mestách na Slovensku a majú s tým
dobré skúsenosti.
K bodu 3/
Rokovania komisie sa zúčastnila Mgr. Petra Štefániková, riaditeľka KaSS Prievidza. Predniesla
komisii návrh na zakúpenie prenosného basketbalového koša, ktorý by bol nainštalovaný cez letné
mesiace na Námestí slobody a pomohol by tak k oživeniu námestia. Minulý rok sa organizoval na
námestí basketbalový turnaj a stretol sa s veľkou odozvou. Cena jedného takéhoto koša je cca
1200 €.
Predseda komisie navrhol kôš zakúpiť prostredníctvom CVČ, kde by tento mohol byť aj
uskladnený. Navrhol ako ďalšiu formu spestrenia života v centre mesta nainštalovať na námestie
ihrisko na plážový volejbal. Uskutočnilo by sa to za úzkej spolupráce z TJ Stavbár Prievidza.
D.Mačuha informoval, že už sa pracuje na konštrukcii ihriska a prisľúbil pomoc.
Prítomní členovia komisie uvedené aktivity podporili. Predseda komisie bude o uvedenom
informovať primátorku mesta.
Rokovania komisie sa zúčastnil Mgr. Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky. Prítomných
oboznámil s upravenou prílohou č. 3 VZN č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Prievidza. Prílohu č. 4 – Vyhlásenie člena komisie MsZ v Prievidzi pre účely transparentného
posúdenia žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v upravenej verzii dostali na
posúdenie všetci členovia komisie. Táto by sa podpisovala na začiatku volebného obdobia a nie na
každej komisii, kde sa rozhoduje o poskytovaní príspevkov. S takýmto riešením sa stotožňujú aj
členovia komisie.

Príloha č. 3 tabuľka B – Kritériá pre posudzovanie predloženej žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta.
Uvedená tabuľka slúži pre potreby komisie. Z doterajších 10 kritérií na posudzovanie žiadosti sa ich
počet v navrhovanej zmene znížil na sedem a rovnako sa znížil aj rozsah bodového hodnotenia
z rozpätia 1-10 na 1-5 bodov.
Mgr. Vlčko požiadal prítomných, aby ešte raz prehodnotili a spripomienkovali VZN 131/2012, aby
mohol spracovať materiál so zmenami.
K bodu 3/
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií .
Olympijský klub Prievidza žiada dotáciu vo výške 200 € na organizovanie už XX. Ročníka
Memoriálu A. Schuta v termíne 1. – 19. mája 2013 v City aréne Prievidza. Dotácia by bola použitá
na zakúpenie 6 cien pre kolektívy a 5 cien pre jednotlivcov. Komisia odporúča dotáciu vo výške
200 € schváliť.
Základná škola Ulica energetikov žiada dotáciu vo výške 200 € na čiastočné krytie nákladov
( zakúpenie štartovacích balíčkov – ovocie, pitný režim sladkosť) spojených s organizovaním
„Detskej aerobik show“7. júna 2013 v areáli ZŠ Ul. energetikov. Komisia odporúča na uvedené
podujatie schváliť dotáciu vo výške 100 €.

Zapísala : Renáta Petrášová
07. marec 2013

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

