Zápisnica
zo zasadnutia komisie športu konaného 13. 08. 2012

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

Stanovisko k materiálom MsZ - 28. 08. 2012
Prerokovanie žiadostí
Informácia o charitatívnom behu
Rôzne

K bodu 1/
Materiál č. 53/12 – Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 25 IS – 25 – Príspevok pri
narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta. Doplnok zohľadňuje požiadavky vyplývajúce
z praxe. Komisia materiál prerokovala bez pripomienok
Materiál č. 54/12 – Návrh Doplnku č. 2 k Internej smernici č. 32 IS – 32 Kritériá na
poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza. Schválenie
doplnku taktiež vyplýva z doterajšej praxe pri jeho priznávaní a vyplácaní. Komisia odporúča
materiál schváliť.
Materiál č. 59/12 – Návrh VZN č. 127/2012 - Prevádzkový poriadok verejných ihrísk.
Nariadenie sleduje úpravu povinností prevádzkovateľa i návštevníkov, ich bezpečnosť
a ďalších náležitostí súvisiacich s prevádzkou ihrísk v správe mesta. Komisia po prerokovaní
návrhu odporúča schváliť.
Materiál č. 62/12 – Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012.
Komisia odporúča schváliť.
Materiál č. 63/12 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa
programového rozpočtu za obdobie I-VI/2012 – bez pripomienok.
K bodu 2/
Komisia prerokovala a zaujala stanovisko k nasledovným žiadostiam:
BC Prievidza mládež odporúča komisia schváliť dotáciu vo výške 100 €, ktorá bude použitá na
krytie časti nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním mládežníckeho basketbalového
družstva chlapcov z partnerského mesta Valjevo, ktorý sa v tomto roku zúčastnia na tradičnom
basketbalovom turnaji DODO-CUP 2012 na počesť mládežníckeho trénera p.Jozefa Kmeťa.
Komisia odporúča chváliť dotáciu vo výške 100 € pre Miniatur golf club Prievidza na krytie
časti nákladov spojených s účasťou ich hráča Radovana Struhára na Majstrovstvách sveta
juniorov v nemeckom Bad Munderii a na Majstrovstvách Európy v Portugalsku.
Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 100 € pre Slovenský korfbalový klub Dolphins
Prievidza na úhradu časti nákladov spojených s organizovaním ďalšieho ročníka korfbalového
turnaja o Pohár primátora mesta Prievidza – Mayor cup 2012. Komisia súčasne odporúča
bezplatné poskytnutie City arény na uvedený turnaj v dňoch 01.9 – 02.09. 2012.
Komisia odporúča bezplatné poskytnutie priestorov City arény pre Karate klub Prievidza FKŠ
na organizovanie turnaja Pohára Federácie v karate dňa 13.10.2012.

Komisia neodporúča schváliť dotáciu pre Športovú školu karate Prievidza na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s účasťou na CEKL – Stredoeurópskej lige v karate a na zakúpenie ribstolu
s hrazdou. Nakoľko komisia má k dispozícii minimálne množstvo finančných prostriedkov,
odporúča Športovej škole karate Prievidza uvedené riešiť prostredníctvom CVČ Spektrum
Prievidza.
K bodu 3/
Predseda komisie informoval prítomných o stave priprav Charitatívneho behu, ktorý bude
súčasťou podujatia RKC „Ešte dúšok leta“ . Tejto akcii predchádzajú mnohé sprievodné
podujatia, na ktorých sa robí zbierka na podporu oddelenia ARO bojnickej nemocnice.
Najbližšie nás čaká verejné korčuľovanie na zimnom štadióne za prítomnosti hráčov MHL
Andreja Sekeru a Mareka Viedenského.
Členovia komisie rozdebatovali problematiku, akým spôsobom sa po novom budú financovať
mládežnícke kluby a aká čiastka bude na dieťa. Ministerstvo školstva zatiaľ len avizovalo
zmenu, avšak doteraz sa nevie, aký spôsob zvolia.
Zapisovateľka informovala členov komisie o zakúpení Pohára primátorky mesta na súťaž MS
v bezmotorovom lietaní – najlepší výkon v kategórii muži v hodnote 34,20 €. Členovia komisie
informáciu berú na vedomie a súhlasia s uhradením uvedenej čiastky z rozpočtu komisie
športu, kapitola 10.2.1

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie športu
Zapísala. R. Petrášová
16. 08. 2012

