ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 19. mája 2015
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Posudzovanie jednotlivých žiadostí o dotáciu na športové projekty
3. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Zigová o 15.30 hod. Privítala prítomných
a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Posudzovanie jednotlivých žiadostí o dotáciu na športové projekty
Predsedníčka odovzdala slovo koordinátorke žiadostí o dotáciu na športové projekty, p.
Boorovej.
p. Boorová: Mesto vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov z programu: Dotácie pre športové
podujatia na r. 2015. Touto formou chce podporiť športové aktivity, ktoré budú viesť
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Podporované aktivity môžu
byť z nasledovných oblastí: podpora celoročných, jednodňových či viacdňových podujatí
a aktivít zameraných na športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže do 26 rokov a činnosť
rodín s deťmi. Maximálna výška dotácie na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od mesta je do
500 €. Finančné krytie zo zdrojov programu nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu –
10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov.
Na základe výzvy na podávanie žiadostí z programu: Dotácie pre športové podujatia na r. 2015,
ktorá bola vyhlásená od posledného zasadnutia MsZ do 15.5.2015 sa prihlásilo do výzvy 6
žiadateľov so 6 športovými projektami. Dokopy žiadajú žiadatelia od mesta Stará Turá dotáciu
v sume 2 471 €, čo je menej ako suma, ktorú máme vyhradenú na dotácie pre športové projekty.
Zo sumy 3 000 € nám teda určite zostane v rozpočte suma na ďalšie rozdeľovanie dotácií.
Žiadosti boli skontrolované, sú formálne v poriadku, všetci žiadatelia majú splnené záväzky voči
mestu. Malý problém bol iba pri výpočtoch 90 % a 10 % z celkových nákladov projektu.
Napríklad pri celkových nákladoch projektu v sume 550 €, môže byť príspevok do výšky 90 %,
čiže do výšky 495 €, niektorí žiadatelia však napísali sumu 500 €. Tu bude potrebné príspevok
skrátiť iba do výšky 90 % celkových nákladov projektu.
Pristúpme však k hodnoteniu samotných projektov. Do 15.5.2015 boli odovzdané tieto projekty:
Pohár riaditeľa Lesoturu a V. kolo IKHL – žiadosť podával DHZ Topolecká
Celkové náklady projektu: 304 €, suma požadovaná z grantu: 273 €
Členovia komisie daný projekt i výšku príspevku schválili. Projekt bližšie predstavila p. Boorová
a p. Durcová.
Pamätníkmi Bielych Karpát – žiadosť podávala detská organizácia Fénix
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Celkové náklady projektu: 221 €, suma požadovaná z grantu: 200 €. Členovia komisie daný
projekt schválili. Výška príspevku musí byť nižšia – 198,90 €, keďže je možné poskytnúť
z grantu dotáciu max. do výšky 90 % celkových nákladov.
Projekt bližšie predstavil pán Čepela z KST ST. P. Krištofíková pripomenula, že daný príspevok
je naozaj skromný, na to, o akú veľkú akciu ide a koľko ľudí sa jej zúčastní. Mohli žiadať i viac.
Strelecké súťaže na strelnici SK Stará Turá – žiadosť podával Strelecký krúžok pri ZŠ
Celkové náklady projektu: 550 €, suma požadovaná z grantu: 500 €. Členovia komisie daný
projekt schválili. Výška príspevku musí byť nižšia – 495 €, keďže je možné poskytnúť z grantu
dotáciu max. do výšky 90 % celkových nákladov projektu. Projekt bližšie predstavila p. Boorová.
Hravé a zdravé deti – žiadosť podávalo Rodičovské združenie „Zdravá škôlka“ pri MŠ
Hurbanova 62
Celkové náklady projektu: 550 €, suma požadovaná z grantu: 500 €. Členovia komisie daný
projekt schválili. Výška príspevku musí byť nižšia – 495 €, keďže je možné poskytnúť z grantu
dotáciu max. do výšky 90 % celkových nákladov projektu. Projekt bližšie predstavila riaditeľka
MŠ p. Hučková.
Futbal je náš svet – žiadosť podával Mestský futbalový klub Stará Turá
Celkové náklady projektu: 550 €, suma požadovaná z grantu: 500 €. Členovia komisie daný
projekt schválili. Výška príspevku musí byť nižšia – 495 €, keďže je možné poskytnúť z grantu
dotáciu max. do výšky 90 % celkových nákladov projektu. Projekt bližšie predstavil predseda
MFK ST p. Krč.
Oskoruša cup 2015 – žiadosť podávalo Združenie tenistov Oskoruša Stará Turá
Celkové náklady projektu:1660 €, suma požadovaná z grantu: 498 €. Členovia komisie daný
projekt i výšku príspevku schválili. Projekt bližšie predstavil predseda Združenia tenistov p.
Slezáček.
Celková suma schválená členmi komisie z grantu za všetky projekty je vo výške – 2 455,502 €.
Na základe stanoviska komisie rozhoduje o schválení dotácie primátorka mesta. S vybranými
žiadateľmi - klubmi, organizáciami uzatvorí mesto zmluvu o poskytnutí dotácie.
Mgr. Krištofíková požiadala, aby v budúcnosti boli projekty zasielané nascenované na email
členom komisie. V budúcnosti je totiž možné, že bude viac projektov a nebude dostatok
finančných prostriedkov pre všetkých. Preto budeme možno musieť pristúpiť ku kráteniu
niektorých položiek v rozpočtoch alebo k vyraďovaniu niektorých žiadostí.
3. Záver
Na záver predsedníčka, p. Zigová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie
o 16.00 hod. ukončila.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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