MESTO BREZNO

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:

MsÚ-2018/1126-02

Brezno
23.1.2018

ZÁPIS č. 01/2018

zo zasadnutia komisie pre šport dňa 22.1.2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

Mgr.Daniel Struhár
Ing. Milan Macuľa Jozef Tokár, Pavel Miháľ, Mgr. Zuzana Rybárová,
Ing. Milan Hašan, Ing. Ján Pampurík, Ing. Peter Dvorský

Sekretár komisie:

Mgr. Janka Štulajterová

Ospravedlnená:

Adriana Miseje

Rokovanie viedol:

Mgr. Daniel Struhár, predseda komisie pre šport

Program:
1/
Otvorenie
2/
Kontrola plnenia uznesení
3/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
4/
Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Brezno za rok 2017
5/
Návrh harmonogramu zasadnutí komisie pre šport v I. polroku 2018
6/
Žiadosti o poskytnutie dotácií
7/
Rôzne
8/
Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie pre šport Mgr. Daniel Struhár.
K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia prijaté na zasadnutí komisie pre šport v roku 2017 sú splnené.
K bodu 3/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
Tento rok sa nesie v znamení 105 rokov športu v Brezne
3.1.2018 – USA – Rusko – univerzitný hokej
15. – 24.1 – školička korčuľovania pre MŠ, v spolupráci s HK Brezno
26.1 – Slávnostné zastupiteľstvo – ocenení Milutín Černák, FK Brezno a HK Brezno
27-28.1 – Krasokorčuľovanie v Aréne Brezno
17.2 – basketbalový turnaj o pohár primátora – 2.ročník
3.3 – hokejový turnaj neregistrovaných hráčov
- plavecké kurzy MŠ, ZŠ, SŠ
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K bodu 4/
Výzva na podávanie nominácií na ocenenie Športovec roka mesta Brezno za rok 2017
Členovia komisie nemali pripomienky k predloženej výzve na podávanie nominácií. Výzva
bude zverejnená na webovom sídle mesta, v úradnej tabuli a v týždenníku Horehronie.
Nominácie je potrebné predkladať do 13.3.2018
adresu miroslav.baran@brezno.sk.
K prejednávanému bodu prijali jednohlasne, počtom hlasov 8, uznesenie číslo 1/2017
K bodu 5/
Návrh harmonogramu zasadnutí komisie pre šport v I. polroku 2018
Termíny zasadnutí komisie pre šport na I. polrok 2018:
22.1.2018, 19.3.2018, 7.5.2018, 18.6.2017
Rámcový program zasadnutí:
22.1.2018
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Žiadosti o poskytnutie dotácií
5/
Rôzne
19.3.2018
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
3/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4/
Rôzne
7.5.2018
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
3/
Rôzne
19.6.2018
1/
Kontrola plnenia uznesení
2/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
3/
Harmonogram zasadnutí komisie pre šport pri MsZ v II polroku 2018
4/
Rôzne
Členovia športovej komisie súhlasili s návrhom harmonogramu. K uvedenému bodu prijali
jednohlasne. Počtom hlasov 8, uznesenie číslo 2/2018.
K bodu 6/
Žiadosti o poskytnutie dotácií
Komisii pre šport pri Mestskom zastupiteľstve boli doručené žiadosti o dotácie:
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hokejového klubu, športovo-streleckého klubu, stolný tenis MŠK, , ŠK Flipper, atletického
klubu, klubu biatlonu, slovenského cykloklubu Ďumbier, karate klubu, SKI Akademy, SKI
klub, slovenského zväzu biatlonu, futbalového klubu, volejbalového klubu, IC skating teamu,
OZ KTS TOMO, Miniatour golf, Tanečno – športové centrum Fáber

žiadateľ

Účel

Hokejový klub

Vzdelávanie
hokejovej
hokejových talentov

a podpora

30 000

Atletický klub
Karate klub

Náklady spojené s cestovaním v roku 2018
Náklady pre účastníkov
Náklady spojené s prenájmom priestorov
Súťaže a turnaje
Ubytovanie
Nákup reprezentačného oblečenia s logom
mesta
Nákup streleckého materiálu, vlastná činnosť
klubu
Celonárodný zraz cykloturistov
Detský cyklovýlet ku koníkom

4 080
7 800

Stolný tenis MŠK Dotácia na činnosť v roku 2018
Brezno
Sústredenie biatlonistov
Klub biatlonu
Materiálové vybavenie biatlonistov
Preprava na tréningy a preteky
Komplexná telovýchovná činnosť zameraná na
ŠK Flipper

2 960

Športovostrelecký klub
Slovenský
cykloklub

Požadovaná výška
dotácie 2018
mládeže

plávanie pozostávajúca z plaveckých a suchých
tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku,
výkonnostných žiakov a mládež, účasti na plaveckých
súťažiach

SKI akademy

2 500
4 000

11 000

2 000

Ubytovanie, prepravné, lístky na vleky,
technické zabezpečenie – zimné sústredenie
zväz IBU pohár v biatlone

4 000

Pokrytie nákladov na činnosť a rozvoj
futbalového klubu

19 165

Slovenský
biatlonu BB
Futbalový klub

Volejbalový klub

MIXliga

Spoluorganizovanie záverečných turnajov

5 000

1 500
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žiadateľ

Požadovaná výška
dotácie 2018

Účel

Nákup pomôcok a materiálne zabezpečenie
tréningového
procesu
,
organizácia
Slovenského pohára v krasokorčuľovaní
Príspevok na dopravu
OZ KTS TOMO
39. ročník Cesta rozprávkovým lesom
Miniatur Golf klub Štartovné, ubytovanie, cestovné, ceny,
označenie dresov logom mesta
Brezno
Zabezpečenie celoročnej športovej prípravy
Ski club Brezno
mládeže, nákup technického materiálu
Tanečno – športové Aktívna činnosť klubu
centrum Fáber
IC skating team

5 000

1 000
1 760
4 000
9 240

SPOLU

115 005

Na základe schváleného rozpočtu mesta Brezna na rok 2018 mesto poskytne športovým
klubom finančné dotácie v celkovej sume 38 000 € s tým, že pre hokejový klub bude
poskytnutá dotácia vo výške 20.000,- € z iných zdrojov.
Ing. Milan Macuľa
- kritérií na posudzovanie žiadostí pre oblasť športu nie sú správne
- pribúdajú oddiely ale výška finančných dotácií sa nezvyšuje, nepovažujem to za
rozvoj športu
- hľadajme spôsob, ako pomôcť športovým oddielom, aby neplatili TS DPH, tie financie
by mohli ísť navyše do športu
- hokej a futbal by sme nemali financovať z týchto dotácií
- žiadosť turistov by sme mali vyňať z týchto žiadostí, nepatria do športu
Po vzájomnej diskusii členovia komisie odporúčajú prerozdeliť dotácie nasledovne:

žiadateľ

účel

Hokejový klub

Vzdelávanie
hokejovej
hokejových talentov

a podpora

-

Atletický klub
Karate klub

Náklady spojené s cestovaním v roku 2018
Náklady pre účastníkov
Náklady spojené s prenájmom priestorov
Súťaže a turnaje
Ubytovanie
Nákup reprezentačného oblečenia s logom
mesta
Nákup streleckého materiálu, vlastná činnosť
klubu
Celonárodný zraz cykloturistov
Detský cyklovýlet ku koníkom

3 100
3 100

Športovostrelecký klub
Slovenský
cykloklub

Požadovaná výška
dotácie 2018
mládeže

Stolný tenis MŠK Dotácia na činnosť v roku 2018
Brezno
Sústredenie biatlonistov
Klub biatlonu
Materiálové vybavenie biatlonistov
Preprava na tréningy a preteky

2 100
1 100

2 100
3 100
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ŠK Flipper

SKI akademy

Komplexná telovýchovná činnosť zameraná na
plávanie pozostávajúca z plaveckých a suchých
tréningov pre začiatočníkov, plaveckú prípravku,
výkonnostných žiakov a mládež, účasti na plaveckých
súťažiach

800

Ubytovanie, prepravné, lístky na vleky,
technické zabezpečenie – zimné sústredenie
zväz IBU pohár v biatlone

1 600

Pokrytie nákladov na činnosť a rozvoj
futbalového klubu

10 000

Slovenský
biatlonu BB
Futbalový klub

Volejbalový klub

-

MIXliga

1 500

Spoluorganizovanie záverečných turnajov
Nákup pomôcok a materiálne zabezpečenie
IC skating team
tréningového
procesu
,
organizácia
Slovenského pohára v krasokorčuľovaní
Príspevok na dopravu
OZ KTS TOMO
Miniatur
Golf Štartovné, ubytovanie, cestovné, ceny,
označenie dresov logom mesta
klub Brezno
Zabezpečenie celoročnej športovej prípravy
Ski club Brezno
mládeže, nákup technického materiálu
Aktívna činnosť klubu
Tanečno –
športové centrum
Fáber
Rezerva

3 500

500
1 000
1 600
1 000

1 900
38 000

SPOLU

K uvedenému bodu členovia komisie pre šport prijali jednohlasne. Počtom hlasov 8,
uznesenie číslo 3/2018.

K bodu 7/
Rôzne
Mgr. Daniel Struhár požiadal členov komisie, aby navrhli športové kluby, ktoré budú mať
možnosť trénovať v zariadeniach v majetku mesta.
K bodu 8/
Po prerokovaní bodov programu podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 1815 h. ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Daniel Struhár
predseda komisie
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