ZÁPISNICA
z rokovania komisie športu dňa 12. 07. 2011
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: Otvorenie, oboznámenie s programom
Žiadosti o finančnú dotáciu
Využívanie telocviční
Rôzne, záver
K bodu 1/
Z dôvodu PN predsedu komisie rokovanie komisie viedol p. Marcel Dobrovodský. Privítal
prítomných a oboznámil ich s programom rokovanie.
K bodu 2/
Komisia prerokovala žiadosť o finančnú dotáciu p. Milana Lackoviča. Komisia odporúča p.
Lackovičovi schváliť dotáciu vo výške 100 € na krytie časti nákladov spojených s prípravou
tohto nevidiaceho športovca na Medzinárodné halové preteky v halovom veslovaní, ktoré sa
uskutočnia v decembri 2011.
Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou Olympijského klubu Prievidza o poskytnutie
finančnej dotácie vo výške 600 € na krytie časti nákladov spojených s organizovaním
Vyhlásenia najúspešnejších športovcov za rok 2010. Tieto im mali byť vyplatené ešte
v januári t.r. z rozpočtu mesta – mimo rozpočtu komisie športu. Nakoľko sa tak doteraz
nestalo a komisia športu nedisponuje s takým množstvom prostriedkov, aby tejto žiadosti
mohla vyhovieť, odporúča komisia predmetnú žiadosť riešiť na rokovaní mestskej rady
a navrhuje zvýšiť o čiastku 600 € rozpočet komisie športu, aby tento záväzok mohol byť
zlikvidovaný.
K bodu 3/
P. Dobrovodský informoval o nutnosti spracovať návrh na využívanie telocviční a ich
financovanie na základných školách a CVČ TJ a ŠK. Ako východiskový materiál odporučil
využiť návrh p. Takáča. Termín spracovania návrhu je do najbližšieho rokovania komisie, t.j.
začiatok augusta. Členovia komisie navrhujú, aby využiteľnosť telocviční pri jednotlivých
školách pre lepší prehľad bola zverejnená aj na webových stránkach škôl.
Informovať zástupcov TJ a ŠK o možnosti využívania telocviční prostredníctvom webovej
stránky mesta a mestského rozhlasu.
Naďalej zostáva v platnosti úloha pre všetkých členov komisie ohľadne obnovy stránky
mesta, podsekcia šport. Rovnako návrh členov komisie bude predmetom rokovania v auguste
2011.
P. Dobrovodský informoval členov o zlúčení futbalových klubov FK Prievidza 2010 a ŠKF
Baník Handlová, ku ktorému došlo 03. 06. 2011 a ktoré od tohto termínu vystupujú pod
spoločných názvom FC Baník Horná Nitra.
Zapísala: Renáta Petrášová
14. 07. 2011
Marcel Dobrovodský
poslanec MsZ a člen KŠ

