
Zápisnica 

z rokovania komisie športu dňa 02. januára 2014 

 
 
Prítomní :  Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:  Otvorenie 
            Prerokovanie žiadostí – mládežnícky šport 
      Rôzne 
 
K bodu 1/ 

Rokovanie komisie otvoril a viedol jej predseda, ktorý oboznámil prítomných s programom. 
 
K bodu 2/ 

Predseda oboznámil členov komisie s obsahom podaných žiadostí na podporu mládežníckeho športu, 
ktorým doteraz bol príspevok vyplácaný prostredníctvom CVČ. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, 
hlavne čo sa týka stavu členskej základne a predpokladaných nákladov komisia o d p o r ú č a  nasledovné 
prerozdelenie finančných prostriedkov. 
 
FC Baník Horná Nitra, s.r.o.    19 810  € 
MŠHK Prievidza mládež     14 888  € 
Basketbalový klub Prievidza mládež   15 068  € 
Volejbalový klub žien Prievidza      2 320  € 
Volejbalový klub Prievidza      8 485  € 
TJ Sokol Prievidza       3 040  € 
1. Judo club Prievidza       1 660  € 
Zápasnícky klub Baník Prievidza      5 648  € 
ŠK Fitness Free Prievidza         720  € 
Gymnastický klub Elán  Prievidza     2 620  € 
Kickbox Idranyi Prievidza      2 740  €  
Karate klub FKŠ Prievidza      3 000  € 
Dotácie budú u sumy vyššej ako 8 000 € vyplatené v dvoch splátkach s tým, že druhá splátka bude 
vyplatená až po riadnom zúčtovaní prvej dotácie. Všetky náležitosti budú upravené zmluvne. 
 
Komisia  n e o d p o r ú č a   dotáciu pre OZ RONIN SLOVAKIA so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch. Komisia 
podporuje subjekty so sídlom na území mesta a tie, ktoré svoju činnosť vyvíjajú na jeho území a ktorá je 
určená pre prievidzské deti.  
 
K bodu 3/ 

Zapisovateľka informovala členov komisie o probléme, ktorý sa vyskytol pri zúčtovaní dotácie, ktorú 
mesto poskytlo Olympijskému klubu Prievidza vo výške 400 €.  Dotácia bola schválená na nákup 
jednotného vrchného ošatenia pre skupinu žien – dôchodkýň. Tovar bol objednaný po odporučení dotácie 
komisiou športu a vyplatený po podpise zmluvy a nie až po jej zverejnení. V prípade, ak je to možné, 
komisia odporúča predmetné zúčtovanie dotácie akceptovať. 
 
Prítomní členovia komisie sa zaoberali termínom rokovania komisie, ktorý by bol prijateľný pre všetkých 
členov. Navrhli stretávať sa vždy v piatok o 19.00 hodine. Najbližšie rokovanie komisie sa bude konať 10. 
Januára 2014 o 19.00 hodine na prievidzskom futbalovom štadióne.  
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
07.01.2014 
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda komisie 



 
 
   
 


