Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 11.03.2015
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Jaroslav Ružička
Ing. Marián Takáč
Roman Krištoff
Mgr. Miloš Lutka
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)

Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie grantu z rozpočtu mesta
3. Rôzne
Bod 1:
Mgr. T. Draková:
- privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia
- členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program schválili
za:6, proti:0, zdržal sa:0
Bod 2:
Mgr. T. Draková:
- oboznámila členov komisie s počtom žiadostí o poskytnutie grantu z rozpočtu mesta
- v roku 2015 je na projekty/aktivity/podujatia v oblasti kultúry vyčlenených z rozpočtu
mesta 4000 EUR a na projekty/aktivity/podujatia v oblasti športu 3 500 EUR
- počet žiadateľov v roku 2015 je 21 z toho 12 žiadateľov v oblasti kultúry a 9 žiadateľov
v oblasti športu
Členovia komisie:
- prerokovali žiadosti o dotáciu
- podrobne sa oboznámili s plánovanými podujatiami/aktivitami v žiadostiach, ako aj
s rozpočtom, ktorý uviedli žiadatelia na jednotlivé podujatia a aktivity
- po diskusii k danému bodu programu prijali nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1/11.03.2015
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča podporiť žiadosti:
Dotácie v oblasti kultúry:
Dobrovoľný hasičský zbor – XII. Medzinárodné stretnutie hasičov kúpeľných miest 900 EUR
Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička – Oslavy 20. výročia združenia –
800 EUR
ZO SZPB – Organizovanie osláv 70.výročia ukončenia 2. sv. vojny a 71. výročia SNP 330 EUR
Základná škola A. Bagara – Kurz spoločenského správania a spoločenského tanca –
560 EUR
OZ Na kopčeku – Vydanie novej detskej knihy – 350 EUR
MO Matice slovenskej - Vedomostná a športová súťaž žiakov ZŠ A. Bagara pri
príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra; Slávnostná akadémia - 350 EUR
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MO Matice slovenskej - Deň Ústavy SR - 60 EUR
MO Matice slovenskej – Katolícka moderna – literárno-hudobné pásmo - 100 EUR
ZO JD Trenčianske Teplice – Paleta priateľstva - výstava obrazov - 150 EUR
ZO JD Trenčianske Teplice – Kurz minima pre prácu s PC - 400 EUR
Dotácie na športové podujatia:
Základná škola A. Bagara – Letný tábor detí 2. stupňa ZŠ – 300 EUR
Klub slovenských turistov – Revitalizácia turistického značenia, chodníkov a čiastočná
rekonštrukcia turistickej útulne KST na Baske k 80. výročiu postavenia chaty - 1000 EUR
Rodinné centrum Ovečka – Rekonštrukcia detského ihriska – 700 EUR
ŠK TCTT o. z. – Letné tenisové tábory – 900 EUR
Súkromné športové gymnázium – Memoriál Karola Ružičku – futbalový turnaj –200 EUR
Súkromné športové gymnázium – O pohár primátora mesta – 200 EUR
Andrea Švecová – Kastrácia túlavých mačiek – 200 EUR
za:6, proti:0, zdržal sa:0

Uznesenie č. 2/11.03.2015
Komisia školstva, športu a kultúry neodporúča podporiť nasledujúce žiadosti z dôvodu
vyčerpania objemu finančných prostriedkov určených na dotácie v roku 2015:
ZO JD Trenčianske Teplice – Náučno-poznávací zájazd do Ružencovej záhrady – Poľsko
- 800 EUR
ŠK TCTT o. z. – TEJT U16 School lobik 2015 - 950 EUR
ZO JD Trenčianske Teplice – Náučno-turistický zraz - 200 EUR
za:6, proti:0, zdržal sa:0

Uznesenie č. 3/11.03.2015
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča predložiť žiadosť ZO JD Trenčianske Teplice
(Náučno-poznávací zájazd do Ružencovej záhrady v Poľsku) komisii pre zdravotníctvo a
sociálne veci, aby prerokovala danú žiadosť v rámci žiadostí, ktoré sa týkajú aktivít seniorov
v roku 2015.
za:6, proti:0, zdržal sa:0

Bod 3:
- v danom bode programu nemali členovia komisie žiadne príspevky
- predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila

Príloha:
Zoznam žiadostí o dotáciu na rok 2015

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:11.03.2015

Mgr. Tatiana Draková, v. r.
predsedníčka komisie

