MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
MsÚ-2018/

Brezno
10.5.2018

ZÁPIS č. 03/2018

zo zasadnutia komisie pre šport dňa 09.05.2018
Prítomní:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

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

Sekretár komisie:

Mgr. Janka Štulajterová

Ospravedlnený:

Ing. Peter Dvorský

Prizvaní:

Ing. Vladimír Grlický, Ing. Miroslav Baran, Michal Martiník

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/
Prerokovanie materiálov predkladaných do MsZ:
Návrh zápisov do kroniky
žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie RozbehniTo
Správa o činnosti TS za rok 2017
5/
Rôzne
6/
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 9.4.2018 sú splnené.
K bodu 3/
Informácia o organizovaných športových podujatiach v meste Brezno
14.4. Detská atletika – ZŠ s MŠ Pionierska 2, AK Mostáreň MŠK Brezno
21.4. plavecké preteky – ŠK Flipper Brezno
26.4. Športiáda 1.kolo – TS Brezno
28-29.4. In-line hokejový turnaj – Cpín
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28.4. Záverečný volejbalový turnaj
4-5.5. Enduro Brezno
Apríl – plavecké kurzy
Podujatia v máji
12.5. Selfie beh – mládežnický parlament
17.5. Športiáda 2.kolo – TS Brezno
19.5. Turnaj v Jiu-Jitsu – Asociácia bojových umení
23.5. Olympiáda MŠ – Mesto Brezno
23.5. Priateľský futbalový zápas FK Brezno- FK Železiarne Podbrezová
24.5. Školy v pohybe – TS Brezno v spolupráci so ZŠ a MŠ
26.5. Cyklojazda verejnosti – CK Route 66
26.5. Streetball turnaj –
26.5. Juniorský turnaj v in-line hokeji
1.6. Športiáda 3.kolo – TS Brezno
3.6. Badmintonov turnaj – TS Brezno
7.6. Peace run
Máj – plavecké kurzy
Máj – Do práce na bicykli
K bodu 4/
Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ
4.1

Návrh zápisov do kroniky

Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
K prejednávanému bodu členovia komisie jednohlasne, počtom hlasov 8, prijali uznesenie
číslo 6/2018.
4.2.

Žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie RozbehniTo

Pán Michal Martiník oboznámil členov komisie s pripravovaným celodenným športovým
podujatím „Deň hugánskych športovísk“, na ktoré žiada dotáciu vo výške 500,- €.
Členovia komisie podporujú uvedenú akciu a súhlasili s pridelením dotácie.
K prejednávanému bodu členovia komisie prijali jednohlasne, počtom hlasov 8, uznesenie
číslo 5/2018.
4.3

Správa o činnosti TS

Členovia komisie zobrali na vedomie správu o činnosti Technických služieb Brezno za rok
2017 v oblasti športu.
Otázky členov komisie:
Mgr. Daniel Struhár
bude sa robiť chladenie v Aréne tento rok?
kedy bude rozbehnutý ľad?
začalo sa niečo robiť s telocvičňou?
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Mgr. Zuzana Rybárová
bude sa realizovať atletický štadión medzi ZŠ P2 a ZŠ P4?
Pavol Mihal
bude sa organizovať Slovenský pohár v kraso?
Na otázky členov komisie odpovedal Ing. Miroslav Baran
chladenie v Aréne da tento rok nebude robiť
rozbehnutie ľadu plánujeme v polovici augusta
atletická dráha sa v súčasnosti súťaží
slovenský pohár v kraso plánujeme
Ing. Milan Macuľa
znova by sme mali oživiť myšlienku vybudovania športovísk pod zimným štadiónom,
vznikol by tam multipriestor, ktorý by mohli využívať viaceré športové kluby
K prejednávanému bodu členovia komisie prijali jednohlasne, počtom hlasov 8, uznesenie
číslo 7/2018.

K bodu 5/
Rôzne
Na základe požiadavky z predchádzajúceho zasadnutia komisie bol na rokovanie komisie
prizvaný Ing. Vladimír Grlický, vedúci odboru ekonomiky a financií mestského úradu za
účelom vysvetlenia financovania prenájmov športovísk a služieb spojených s nájmom.
Ing. Grlický uviedol, že sa postupuje v zmysle schváleného VZN 03/2018 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta platného od 20.4.2018. Podľa tohto VZN môžu subjekty požiadať
o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov spojených s nájmom, pričom písomná žiadosť musí
obsahovať doklady uvedené v § 5 ods. 2.
Otázky členov komisie:
Jozef Tokár
kto a akým spôsobom vypočíta služby spojené s nájmom?
Mgr. Daniel Struhár
je možné požiadať o dotáciu aj spätne od 20.4.2018?
Ing. Ján Pampurík
subjekty, ktoré budú žiadať o dotáciu, bude schvaľovať komisia?
Odpovede Ing. Grlického:
služby spojené s nájmom vypočítava každá organizácia podľa podlahovej plochy,
spotreby energií a podobne, na základe kalkulačného listu
požiadať o dotáciu je možné aj spätne a to od 20.4.2018. Je potrebné, aby bola faktúra
vystavená do 19.4. a potom od 20.4.2018
o poskytnutí dotácií na zabezpečenie činnosti športových klubov v nebytových
priestoroch a na pozemkoch vo vlastníctve mesta rozhoduje primátor mesta
Na základe uvedeného členovia komisie v prípade nových združení požadujú o tom
informáciu z dôvodu, aby mohli zaujať stanovisko a to odporučiť alebo neodporučiť
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primátorovi mesta schváliť poskytnutie dotácie. Ďalej členovia komisie požiadali Ing.
Grlického o predloženie prehľadu takto poskytnutých dotácií 1x ročne vždy s predložením
žiadostí o poskytnutie dotácii na príslušný rok.

K bodu 6/
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a o 17.40
h. ukončil zasadnutie komisie.

Mgr. Daniel Struhár v.r.
predseda komisie
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