Zápisnica
z rokovania komisie športu dňa 18. 04. 2013
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí
3. Rôzne
4. Záver
K bodu 1)
Rokovanie otvoril predseda komisie a privítal zástupcu primátorky mesta. Tento informoval
prítomných členov komisie o financovaní CVČ a športu všeobecne. Skonštatoval, že priority, ktoré si
vedenie stanovilo, sa napĺňajú a že dotácie na šport krátené neboli, skôr naopak. ZPM upozornil na to,
že komisia by si mala určiť priority pri prerozdeľovaní financií a je na komisii, ako prerozdelí dotácie.
Pavel Takáč navrhol na budúce rokovanie komisie pozvať vedúcu odboru školstva a starostlivosti
o občana Mgr. Miklasovú, nakoľko jedným z bodov rokovania bude aj problematika CVČ Prievidza.
K bodu 2)
Komisia prerokovala žiadosti na finančnú dotáciu nasledovne:
Volejbalový klub žien Prievidza – komisia neodporúča finančnú dotáciu na zabezpečenie
tréningového procesu a účasť na súťažiach mládežníckych družstiev. Táto oblasť je zabezpečovaná
prostredníctvom CVČ.
Karate klub Prievidza FKŠ – komisia odporúča dotáciu vo výške 300 € s tým, že 150 € bude
použitých na nákup medailí a pohárov pre víťazov 1. kola pohára federácie konaného 12. 10. 2013
v City aréne Prievidza a 150 € bude použitých na štartovné na majstrovstvá sveta WTKA Taliansko
v novembri 2013.
Basketbalový klub Prievidza mládež. Komisia dostala na prerokovanie žiadosti na činnosť
mládežníckych družstiev nasledovne:
Komisia neodporúča schváliť dotácie na akciu „Neber drogy-ber basketbal“ výtvarná súťaž,
medzinárodný turnaj v Poľsku a na Badem 2013 Žilina. Uvedené akcie si klub zabezpečí vo vlastnej
réžii.
Komisia odporúča pre Basketbalový klub Prievidza mládež dotáciu vo výške 1 000 € na nasledovné
podujatia:
200 € na Majstrovstvá SR žiakov nar. 1999 a mladších – finálový turnaj usporiadaný u najlepšieho
družstva dlhodobej časti súťaže v dňoch 3. – 5. mája 2013. Prostriedky budú použité na krytie časti
nákladov spojených so štartovným, dopravou, nákup materiálu, občerstvením.
200 € na Majstrovstvá SR kadetov v dňoch 10. – 12. mája 2013 v City aréne Prievidza. Prostriedky
budú použité na krytie časti nákladov spojených s odmenami rozhodcov a organizátorov, nákupom
cien, medailí a pohárov.

400 € na DODOcup Prievidza 2013 s medzinárodnou účasťou z partnerských miest. Dotácia bude
použitá na úhradu nákladov spojených s ubytovaním účastníkov zo zahraničia, rozhodcovské, nákup
cien a medailí, zabezpečenie občerstvenia, materiálové výdavky.
200 € na Basketcup Prievidza 2013 v dňoch 3. – 5. mája 2013 s medzinárodnou účasťou
z partnerských miest. Dotácia bude použitá na prevádzkové náklady – nájom telocvične,
rozhodcovské, občerstvenie, nákup cien a medailí a prezentačných materiálov.
Hlasovania o výške dotácie pre Basketbalový klub Prievidza mládež sa nezúčastnil člen komisie
Ing. Peter Hupka, ktorý je zároveň aj štatutárnym zástupcom BC Prievidza mládež.
Komisia neodporúča schváliť finančnú dotáciu pre 1. Miniatur golf club Prievidza na účasť na ME
juniorov v Portugalsku v mesiaci august a na MS mužov v Nemecku v auguste 2013.
Komisia odporúča schváliť dotáciu pre Šachový klub Prievidza v celkovej výške 300 € na nasledovné
turnaje:
100 € na organizovanie 8. ročníka šachového turnaja Open Prievidzas 2013 s medzinárodnou účasťou
v dňoch 28. 04. – 01. 05. 2013 . Dotácia bude použitá na čiastočné krytie nákladov spojených
s úhradou odmien rozhodcom a organizátorom, so zabezpečením občerstvenia a na nákup športových
trofejí.
100 € na zabezpečenie účasti šachových talentov na Majstrovstvách SR mládeže 1. – 2.6.2013
v Ružomberku. Dotácia bude spojená s úhradou cestovných nákladov, štartovným, občerstvením,
materiálovým vybavením a ubytovaním účastníkov turnaja.
100 € na zabezpečenie turnajov seriálu GPX mládež SŠZ v mesiacoch máj-jún a október – december
2013. Dotácia bude použitá na čiastočné krytie prevádzkových nákladov, občerstvenia, nákup
športových trofejí a materiálové vybavenie.
Komisia odporúča schváliť dotáciu pre Zápasnícky klub Baník Prievidza v celkovej výške 300 € na
nasledovné turnaje:
200 € na organizovanie 41. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení voľným štýlom
v dňoch 13. – 14. septembra 2013 v City aréne Prievidza. Dotácia bude použitá na zabezpečenie
ubytovania a stravovania pre zahraničných účastníkov a nákup cien a trofejí pre víťazov.
100 € na organizovanie Majstrovstiev SR mladších žiakov vo voľnom štýle 9. septembra 2013 v City
aréne Prievidza. Dotácia bude použitá na nákup cien a športových trofejí a materiálové vybavenie
turnaja.
Komisia odporúča schváliť dotáciu pre FC Baník Horná Nitra, spol. s r.o. vo výške 500 € na
zabezpečenie účasti mládežníckych družstiev na medzinárodnom turnaji vo futbale v Taliansku
v dňoch 17. – 20. 5. 2013. Dotácia bude použitá na úhradu prepravných nákladov, štartovného,
ubytovania a občerstvenia družstiev.
Hlasovania o výške dotácie pre FC Baník Horná Nitra, spol. s r.o. sa nezúčastnila členka
komisie Tatiana Znamenáková, ktorá je tajomníčkou FC Baník Horná Nitra.
Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 1000 € pre JD Slovakia, spol. s r.o. Prievidza na
výstavbu, prevádzku a údržbu skate/bike parku v areáli CVČ Prievidza. Dotácia bude použitá na
nákup nových prekážok a na opravu a údržbu už existujúcich a na úhradu prevádzkových nákladov.

Komisia odporúča schváliť dotáciu pre Športovú školu karate Prievidza v celkovej výške 200 €
s nasledovným využitím prostriedkov :
100 € na nákup tréningového náčinia – 12 kusov medicinbaly a 8 kusov buliny
100 € na zabezpečenie účasti mládežníkov na turnajoch Stredoeurópskej ligy karate, Slovenského
pohára a Majstrovstvách SR kadetov a juniorov. Prostriedky budú použité na úhradu ubytovania,
štartovného a dopravných nákladov.
Komisia neodporúča pre Olympijský klub Prievidza schváliť dotáciu vo výške 500 € na
Medzinárodný festival TURNFEST v Nemecku - hromadné vystúpenie cvičencov.
Komisia odporúča pre Olympijský klub Prievidza schváliť dotáciu v celkovej výške 1000 €
s nasledovným prerozdelením na jednotlivé podujatia:
200 € na celoslovenské podujatie mládeže BOD 13 konané v júni 2013 v areáli ZŠ S. Chalupku I.
Dotácia bude použitá na zabezpečenie občerstvenia, ozvučenia a dopravných nákladov.
150 € na Letnú olympiádu materských škôl mesta Prievidza konanú 13. 6. 2013 v City aréne Prievidza.
Dotácia bude použitá na zabezpečenie občerstvenia, zakúpenie cien, diplomov a materiálové
vybavenie podujatia.
150 € - výtvarno-športová súťaž „Neber drogy, ber basketbal“ konaná v júni 2013. Dotácia bude
použitá na zabezpečenie občerstvenia, nákup cien cestovné a materiálové vybavenie (papier, kriedy
a pod ).
150 € na futbalový turnaj mládeže konaný na počesť SNP 23. 8. 2013 na asfaltovom ihrisku na Ul. Š.
Králika. Dotácia bude použitá na zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných cien a materiálové
vybavenie.
150 € na Zimnú olympiádu žiakov materských škôl v meste Prievidza konanú v októbri 2013 na
zimnom štadióne. Dotácia bude použitá na zabezpečenie občerstvenia, zakúpenie cien, diplomov
a materiálové vybavenie podujatia.
200 € na Plaveckú štafetu mesta Prievidza konanú 25. 10. 2013 v Krytej plavárni Prievidza. Dotácia
bude použitá na nákup občerstvenia, ceny a materiálové vybavenie.
Hlasovania o výške dotácie pre Olympijský klub Prievidza sa nezúčastnil člen komisie Jozef
Dadík, ktorý je členom výboru OK Prievidza.
Bližšie náležitosti, týkajúce sa poskytovania a zúčtovania dotácií budú uvedené v zmluvách
o poskytnutí dotácie pre jednotlivé subjekty.

Spracovala: Renáta Petrášová
22. 04. 2013

Ing. Branislav Bucák
predseda KŠ

