ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza 15. novembra 2012
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : Otvorenie
Prerokovanie materiálov do orgánov mesta
Prerokovanie žiadostí
Rôzne, záver
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Bucák. Postupne predkladal členom
komisie materiály na schválenie.
K b o d u 1:
Komisia prerokovala a pripomienkovala materiály, ktoré budú zaradené do programu MsZ dňa
28.11.2012.
*Materiál č. 78/12 - Návrh dodatku VZN mesta Prievidza č. 133/12 o miestnych daniach – bez
pripomienok
*Materiál č. 79/12 - Návrh VZN mesta Prievidza č. 134/12 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady – komisia berie na vedomie
*Materiál č. 80/11 - Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 –
komisia berie materiál na vedomie.
*Materiál č. 82/12 - Návrh doplnku č. 1 k IS – 47 Zásady
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza – bez pripomienok

pre vybavovanie sťažností

*Materiál č. 82/12 - Návrh IS č. 72 Smernica pre etiku - bez pripomienok
*Materiál č. 86/12 - Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 132/12 o používaním zábavnej
pyrotechniky – bez pripomienok
K bodu 2/
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti :
Mestský športový hokejový klub žiada o poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov spojených
s dopravou družstva juniorov na zápasy. Títo sú zaradení do MŠHK Prievidza a z toho dôvodu sa
na nich nevzťahujú žiadne výhody ostatných družstiev, ktoré sú zaradené do MŠHK – mládež
a trénujú v CVČ. Komisia odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 600 € na úhradu časti nákladov
družstva juniorov.
Komisia odporúča dotáciu vo výške 300 € pre BC Prievidza mládež na úhradu časti nákladov
spojených s dopravou mládežníckych družstiev na zápasy.
Komisia prerokovala žiadosť TJ Stavbár Prievidza o poskytnutie dotácie na úhradu dopravných
nákladov mládežníckych družstiev. Komisia odporúča na tieto účely schváliť dotáciu vo výške 100 €.
Komisia prerokovala žiadosť Športovej školy karate Prievidza o bezplatné poskytnutie športovej haly
– City arény na Majstrovstvá Slovenskej republiky 2013 detí, žiakov a mladších dorastencov.
Komisia odporúča bezplatné použitie športovej haly na tieto majstrovstvá v termínoch 25. 5., alebo
18. 5. 2013. Termín bude dohodnutý osobne.

K bodu 3/
Predseda komisie upozornil členov na nutnosť doriešiť financovanie mládežníckeho športu
prostredníctvom CVČ. Táto problematika bude ústrednou témou budúceho rokovania, preto je
nutné, aby každý člen komisie predložil svoj návrh.
Ing. Hupka informoval o novom spôsobe vyberania poplatkov v BC Prievidza mládež. Pre každé
družstvo zriadili podúčet, na ktorý rodičia posielajú členské príspevky. Z týchto časť ide na klub
a ostatné sú využívané výlučne na financovanie jednotlivých družstiev. Tento spôsob sa osvedčil,
pretože je možné zo strany rodičov kontrolovať tok financií.
Predseda komisie a rovnako aj p. Hupka vyjadrili nespokojnosť nad účasťou členov komisie na jej
rokovaní. Bolo by dobré prehodnotiť, či vôbec chcú v komisii pracovať, pretože potom sú problémy
pri schvaľovaní a hlasovaní.

Zapísala: Renáta Petrášová
16. 11. 2012
Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

