ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 14. 02. 2012
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: Otvorenie
Prerokovanie materiálov do orgánov mesta
Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok
Spracovanie Koncepcie športu v meste Prievidza
Rôzne, záver

K bodu 1/
Rokovanie komisie otvoril a prítomných oboznámil s programom predseda KŠ
K bodu 2/
Komisia prerokovala Materiál č. 9/2012 - Doplnok č. 1 k internej smernici IS-58 Zásady
odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb - komisia berie materiál
na vedomie bez pripomienok.
K bodu 3/
Komisia prerokovala žiadosť Olympijského klubu Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie
vo výške 100 € na úhradu časti nákladov spojených s organizovaním Zimnej olympiády
materských škôl 20. 03. 2012 na Zimnom štadióne Prievidza. Nakoľko na kapitole komisie
v rozpočte mesta nie sú žiadne finančné prostriedky, žiadosťou sa budeme opäť zaoberať až
po úprave rozpočtu.
K bodu 4/
Komisia pracovala na spracovaní návrhov jednotlivých členov komisie na Koncepciu športu
v Prievidzi. Po prehodnotení jednotlivých návrhov a ich zosúladenie do jedného celku
prítomní členovia predbežne materiál schválili, avšak odporučili ešte jeho posunutie do
budúcej komisie, aby dostali priestor na doplnenie aj neprítomní členovia KŠ.
K bodu 5/
B.Mačuha otvoril otázku úhrady prenájmu ŠH pre akcie, ktoré tu organizuje CVČ. Doteraz
využívali palubovku bezplatne, avšak nakoľko aj City aréna má finančné problémy navrhujú,
aby za prenájmy platilo aj CVČ, avšak zníženú sadzbu 12 €. Komisia s týmto návrhom
súhlasila a odporučila zástupcovi City arény Prievidza, aby túto problematiku prerokoval
s riaditeľkou CVČ Prievidza.
R. Frimmel informoval o problémoch, spojených s prevádzkou zimného štadióna, hlavne čo
sa týka vykurovania. Navrhol 2 alternatívy:
a) Pokúsiť sa dohodnúť s PTH nižšie sadzby za teplo
b) Využiť existujúce 2 kotly na zimnom štadióne a uhrádzať náklady nie cez PTH, ale priamo
cez plynárske závody.
Komisia sa prikláňa k druhej alternatíve, pretože tu by malo dôjsť k značnej úspore
finančných prostriedkov. Odporúča zodpovedným pracovníkom podniknúť príslušné kroky.
Zapísala: Renáta Petrášová
15. 02. 2012

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

