ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 16. mája 2011
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Stretnutie so zástupcami TJ a ŠK na území mesta
3. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta
4. Prerokovanie žiadostí o finančnú dotáciu
5. Rôzne, záver
K bodu 1/
Rokovanie komisie otvoril a prítomných privítal a s programom oboznámil predseda komisie Ing.
Branislav Bucák.
K bodu 2/
Komisia športu iniciovala spoločné stretnutie Komisie športu pri Msz Prievidza a s zástupcov
telovýchovných jednôt a športových klubov. Ing. Bucák prítomných informoval o možnostiach pomoci
mesta TJ a ŠK. Skonštatoval, že mesto má problémy s finančnými prostriedkami, ale aj napriek tomu
chce pomôcť mládežníckemu športu. Poukázal na možnosť využiť CVČ Spektrum pri úhrade
niektorých nákladov spojených s financovaním športu – tréneri, doprava, materiál a pod. Bližšie
informácie, ako sa finančné prostriedky dajú získať, dala prítomným p. Božena Gatialová, riaditeľka
CVČ, ktorá zástupcom klubov ponúkla svoju pomoc a počas diskusie sa vzájomne dohodli na
postupoch, ako budú pokračovať. Jedno dieťa môže byť vo viacerých krúžkoch, avšak peniaze od štátu
dostane len 1x. Výška dotácií je každý rok iná. Prihlášky do CVČ je potrebné odovzdať do septembra.
Prihlášky sa nachádzajú aj na webovej stránke CVČ.
P. Bucák informoval aj o možnosti využívať na financovanie vzdelávacie poukazy – 33 €. S tým je
však trochu problém, pretože tieto sa snažia ponechať si školy vo vlastných zariadeniach.
V budúcnosti by to však malo byť na rozhodnutí rodičov a práve to by malo odznieť aj na porade
riaditeľov ZŠ.
Na financovanie športu seniorov mesto peniaze nemá. Snahou mesta je postupne sprístupňovať
športoviská – ŠH, telocvične – pre deti a mládež bezplatne.
K bodu 3/
Komisia prerokovala a zaujala stanovisko k materiálom, ktoré budú predmetom rokovania MsR
a MsZ v Prievidzi:
Materiál č. 42/11 – VZN č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne
prístupných miestach v meste Prievidza – komisia materiál berie na vedomie bez pripomienok.
Materiál č. 43/11 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza – komisia berie materiál na vedomie .
Materiál č. 44/2011 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov
mesta a ich ochrane - komisia berie na vedomie bez pripomienok
Materiál č.50/2011 – Návrh VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza –
bez pripomienok

Materiál č.51/2011 - Doplnok č. 1 k IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
– komisia materiál berie na vedomie. MUDr. Cigaňák odporúča vyplácať finančný príspevok pri
narodení dieťaťa vo výške 100 €. Materiál č. 52/2011 – Doplnok č. 1 k IS č. 32 Kritériá na
poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Prievidza – berie na vedomie bez
pripomienok.
K bodu 4/
Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov nasledovne:
Karate klub Prievidza – FKŠ. Komisia odporúča vyplatiť na krytie časti nákladov spojených s účasťou
na Majstrovstvách sveta WTKA Taliansko a na organizovanie medzinárodnej súťaže v Prievidzi
finančnú čiastku vo výške 200 € + bezplatné použitie športovej haly. Použitie finančných
prostriedkov bude uvedené v zmluve.
Kickbox Idranyi Prievidza – komisia odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 100 € na krytie časti
nákladov spojených s účasťou na turnaji v Szegede-Maďarsko v dňoch 19. – 23.05.2011.
TJ Stavbár Priemstav Prievidza – komisia odporúča vyplatiť čiastku 150 € na krytie časti nákladov
spojených s oslavou 50. výročia založenia klubu a tiež odporúča bezplatné využitie športovej haly na
turnaj v rámci osláv výročia.
CVČ Spektrum – ERIK WEISS – tanečná škola. Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 100 €
na krytie časti nákladov spojených s organizovaním tanečnej BREAKDANC súťaže pre tanečníkov
z celého Slovenska „TOTO JE ZÁKLAD – vol.2“.
Komisia odporúča uvoľniť finančnú čiastku vo výške 150 € na krytie časti nákladov spojených
s organizovaním už tradičnej Olympiády MŠ dňa 16. 06. 2011 v športovej hale. Zároveň odporúča
bezplatné poskytnutie športovej haly.
Komisia odsúhlasila uvoľniť z rozpočtu komisie 150 € na čiastočné krytie nákladov spojených
s organizovaním Olympiády MŠ na území mesta konanej 16.06.2011 v športovej hale.
K bodu 5/
Predseda komisie informoval o zvýšení rozpočtu na kapitole šport o 65 000 €. Súčasne navrhol
prerozdelenie tejto čiastky na oddĺženie dopravy pre 5 klubov nasledovne:
MŠHK Prievidza
24 000 €
Futbalový klub Prievidza
12 000 €
BK BC mládež
8 500 €
TJ Stavbár, VK žien PD
7 000 €
ZK Baník Prievidza
2 000 €
1500 € navrhol presunúť do komisie športu na riešenie žiadostí o finančnú dotáciu. Športové kluby,
ktoré ako dopravcu využívajú SAD, finančné prostriedky nedostanú priamo na svoj účet, ale tieto po
dohode so SAD budú poukázané po podpise zmluvy priamo na ich účet.
Členovia komisie s výškou prerozdelenia financií súhlasili.
MUDr. Cigaňák sa zaujímal, ako to vyzerá s futbalom seniorov. Predseda komisie informoval, že sa
pripravuje fúzia futbalových klubov Prievidza - Handlová s tým, že mesto naďalej bude vytvárať
podmienky tak ako doteraz – poskytovanie priestorov futbalového štadiónu.
Zapísala: Renáta Petrášová
18. 05. 2011

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie športu

