ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza 17. 10. 2012
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : Prerokovanie materiálov do orgánov mesta
Prerokovanie žiadostí
Rôzne
Záver
K bodu 1/
Návrh VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza – komisie sa zúčastnila Ing.
Homolová, ktorá prítomným členom komisie podala odborný výklad k predkladanému materiálu.
Komisia materiál berie na vedomie bez pripomienok.
Návrh VZN č. 132/2012 p používaní zábavnej pyrotechniky – komisia berie na vedomie bez
pripomienok.
K bodu 2/
Komisia prerokovala žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z nasledovným stanoviskom :
Zápasnícky klub Baník Prievidza podal dve žiadosti o príspevok na krytie časti nákladov spojených
s účasťou mládežníckych družstiev na XXII. Ročníku Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo
voľnom štýle v Hradci Králové v dňoch 05. – 06. 10. 2012 a s účasťou na Medzinárodnom turnaji A.Buríka
v zápasení st.žiakov a kadetov vo voľnom štýle 19. - 20. 10. 2012 v Snine. Komisia odporučila dotáciu vo
výške 200 € ( po 100€ na každý turnaj ) na úhradu štartovného, cestovného, občerstvenia, materiálových
výdavkov a ubytovania.
Karate klub FKŠ Prievidza podal žiadosť o úhradu časti nákladov spojených s účasťou mládežníckeho
družstva na Majstrovstvách sveta WTKA v karate v dňoch 01. – 04. 11. v Taliansku. Komisia na uvedený
turnaj odporučila vyplatiť dotáciu vo výške 100 € na úhradu štartovného, ubytovania, občerstvenia
a materiálových výdavkov.
K bodu 3/
Predseda komisia informoval o rokovaniach spojených s trénovaním detí v CVČ. Zapisovateľke komisie
dal za úlohu zistiť predpokladané náklady na dopravu v r. 2013 všetkých športových klubov, ktoré
využívajú na trénovanie CVČ.
Ďalej zdôraznil nutnosť v City aréne viac sledovať, kam ide príspevok, ktorý poskytuje mesto vo výške
136 000 €. Navrhuje zo strany prevádzkovateľa ŠH spracovať cenník za prenájom haly, v ktorom budú
stanovené rovnaké pravidlá pre všetkých užívateľov týchto priestorov. Zároveň poukázal na to, že pre
mesto by v rámci voľných hodín malo byť poskytnutých viac voľných hodín na organizovanie rôznych
mestských podujatí, ako to bolo doteraz.
Členovia komisie poukázali na to, že nad hlavným vchodom do City arény je logo, ktoré hovorí o tom, že
je to Nike Aréna. Komisia nesúhlasí s touto zmenou, pretože spoločnosť Niké je sponzorom BK BC
Prievidza a nie celej športovej haly.
Zapísala: Renáta Petrášová
Zapisovateľka

Ing. Branislav Bucák
predseda KŠ

