Uznesenia
prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 18. 4. 2013
___________________________________________________________________
3/ Prerokovanie platu primátora mesta Považská Bystrica
Predkladá: Mgr. Marian Sopčák, zástupca primátora mesta
Uznesenie číslo 16/2013
Mestská rada
A/ prerokovala
výšku mesačného platu primátora mesta Považská Bystrica podľa § 4 ods. 4
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
B/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu určiť:
doc. PhDr. PaedDr. Karolovi Janasovi, PhD., primátorovi mesta Považská Bystrica,
v súlade s § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, mesačný plat 3635-, eur s účinnosťou od 1. mája 2013, teda v rovnakej
výške ako bol stanovený plat primátora mesta uznesením MZ č. 21/2012 zo dňa 26.
4. 2012.
./.
2/ Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Marian Sičák, hlavný kontrolór mesta
Uznesenie číslo 17/2013
Mestská rada
A/ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
./.
4/ Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
1. Prevod nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 18/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu:

1. určiť v súlade s § 5 ods. 4 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Považská Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská
Bystrica – pozemku KN C parc. č. 954/1, ostatná plocha o výmere 1321 m²,
katastrálne územie Milochov, zapísaného na LV č. 553, v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 33/10/47 zo dňa 15. 05. 2012, ktorým bol dielom „1“
odčlenený pozemok KN C parc. č. 954/3 ostatná plocha o výmere 103 m²,
v katastrálnom území Milochov za účelom modernizácie železničnej trate – vo
verejnom záujme ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
2. schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa – za účelom modernizácie železničnej trate,
teda vo verejnom záujme, a to novoutvoreného pozemku KN C parc. č. 954/3
ostatná plocha o výmere 103 m², katastrálne územie Milochov, odčleneného
dielom „1“ podľa geometrického plánu č. 33/10/47 úradne overeného dňa 15.
05. 2012, pod číslom 256/2012, z pozemku KN C parc. č. 954/1 o výmere 1321
m² ostatná plocha, zapísaného na LV č. 553 za cenu 2110,47 € pre Slovenskú
republiku – Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501.
./.
2. Prevod nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 19/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu:
1. určiť v súlade s § 5 ods. 4 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Považská Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská
Bystrica – pozemkov KN C parc. č. 1568/36 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 807 m², KN C parc. č. 1665/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
528 m², KN C parc. č. 1672/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1227 m²
a KN C parc. č. 1672/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 657 m²
zapísaných na LV č. 804, katastrálne územie Milochov, v celosti za účelom
modernizácie železničnej trate – vo verejnom záujme ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
2. schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa – za účelom modernizácie železničnej trate,
teda vo verejnom záujme, a to pozemku KN C parc. č. 1568/36 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 807 m², pozemku KN C parc. č. 1665/5 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 528 m², pozemku KN C parc. č. 1672/11 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1227 m² a pozemku KN C parc. č. 1672/23
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 657 m², zapísaných na LV č. 804,
katastrálne územie Milochov, v celosti, pre Slovenskú republiku – Železnice
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501.

./.
3. Prevod nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 20/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu:
1. určiť v súlade s § 5 ods. 4 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Považská Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská
Bystrica – pozemkov KN C parc. č. 1609/2 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 116 m² a KN C parc. č. 1609/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
35 m² zapísaných na LV č. 1029, katastrálne územie Milochov, v celosti za
účelom modernizácie železničnej trate – vo verejnom záujme ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
2. schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z
dôvodu hodného osobitného zreteľa – za účelom modernizácie železničnej trate,
teda vo verejnom záujme, a to pozemku KN C parc. č. 1609/2 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 116 m² a pozemku KN C parc. č. 1609/3 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 35 m², zapísaných na LV č. 1029, katastrálne územie
Milochov, v celosti za cenu 2 381,27 € pre Slovenskú republiku – Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:
31 364 501.
./.
4. Návrh na zmenu uznesenia o prevode nehnuteľného majetku
Uznesenie číslo 21/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
zmenu uznesenia MZ č. 97/2012 zo dňa 13. 12. 2012 v bode a) tak, že v texte
uznesenia sa slovo „garáže“ nahrádza slovom „skladu“, pričom zvyšný text
uznesenia zostáva nezmenený.
./.
5. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta a dohoda o budúcej
kúpnej zmluve
Uznesenie číslo 22/2013
Mestská rada

A/ schvaľuje
na základe návrhu Jána Panáka, člena mestskej rady, nezaradiť na rokovanie
mestského zastupiteľstva požiadavku Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia,
a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 4421 51, o majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemku parc. č. KN E 1897/1 vodné plochy o výmere
cca 25 m², zapísanej na LV č. 881 v k. ú. Horná Mariková za účelom výstavby
kioskovej trafostanice pre pripravovanú stavebnú akciu „Horná Mariková –
Zemanov, zahustenie TS Zemanov“ formou uzatvorenia Dohody o budúcej kúpnej
zmluve do doby skutočného zamerania pozemku zastavaného trafostanicou.
./.
6. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 23/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu určiť:
v súlade s § 5 ods. 4 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská
Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica v k. ú.
Považská Bystrica zapísaného na LV č. 4376, a to časti pozemku parc. č. KN C
5736/474 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa geometrického plánu
v prospech spoločnosti Stolárstvo Sovík, s. r. o., Podmanín 61, 017 01 Považská
Bystrica, SR, IČO: 36337307, v celosti, za cenu 9,80 €/ m² určenú podľa
znaleckého posudku, nakoľko ide o pozemok, ktorý nie je mestom využívaný ani
udržiavaný a susedí s výrobným objektom žiadateľa, pre ktorý slúži ako prístup
a parkovacia plocha so zachovaním vecných práv zapísaných na LV č. 4376 v časti
C: ťarchy ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
./.
7. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 24/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu určiť:
v súlade s § 5 ods. 4 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská
Bystrica prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica v k. ú.
Považská Bystrica zapísaného na LV č. 4376, a to časti pozemku parc. č. KN C
5736/474 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa geometrického plánu
v prospech spoločnosti W – tech, s. r. o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica,
SR, IČO: 36321711, v celosti, za cenu 9,80 €/ m² určenú podľa znaleckého
posudku, nakoľko ide o pozemok, ktorý nie je mestom využívaný ani udržiavaný
a susedí s výrobným objektom žiadateľa, pre ktorý slúži ako prístup a parkovacia
plocha so zachovaním vecných práv zapísaných na LV č. 4376 v časti C: ťarchy

ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
./.
8. Prevod nehnuteľného majetku mesta
Uznesenie číslo 25/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov odpredaj pozemku parc. č. KN C 64/8 o výmere 375 m², druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v k. ú. Považská Teplá,
zapísaného na LV č. 3913, za cenu 997,50 € určenú v zmysle Zásad hospodárenie
s majetkom Mesta Považská Bystrica, v celosti, v prospech Pavla Pauera a jeho
manželky Márie Pauerovej, bytom Považská Teplá č. 184, Považská Bystrica do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko ide o pozemok, ktorý bol
v minulosti vyvlastnený ich právnemu predchodcovi, pričom ktorý neslúži predmetu
vyvlastnenia ale je zastavaný stavbou a tvorí neoddeliteľný celok
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov.
./.
9. Prenájom nehnuteľného majetku
Uznesenie číslo 26/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu:
1. určiť v súlade s § 7 ods. 14 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská
Bystrica prenájom nehnuteľného majetku mesta, a to časti z pozemku KN C
parc. č. 2636/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 150 m² nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376, pre
nájomcu občianske združenie DETSKÝ PARK, SNP 1461/97-8, 017 01
Považská Bystrica, za účelom využívania pozemku ako verejné detské ihrisko
za podmienky jeho prevádzkovania a údržby nájomcom ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
2. schváliť podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – za účelom využívania
pozemku ako verejné detské ihrisko prenájom nehnuteľného majetku Mesta
Považská Bystrica, a to časti pozemku KN C parc. č. 2636/1 zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 34 657 m², zapísaného na LV č. 4376
v katastrálnom území Považská Bystrica, podľa predloženej dokumentácie
o výmere 150 m², na dobu určitú do 30. 04. 2023 pre nájomcu Občianske
združenie DETSKÝ PARK, SNP 1464/97-8, 017 01 Považská Bystrica, za

nájomné spolu 1 €/rok. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je
prevádzkovanie a údržba pozemku ako verejného detského ihriska počas celej
doby nájmu, pričom nedodržanie tejto podmienky je dôvodom na vypovedanie
zmluvy.
./.
10. Zmluva o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 27/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena ako vecného práva spočívajúceho
v práve vstupu, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky,
kanalizačnej prípojky a prípojky NN a vykonávania ich opráv a údržby, a to na
pozemkoch KN C parc. č. 2418/1 o výmere 104 470 m² ostatné plochy a KN C parc.
č. 2418/2 o výmere 11 655 m² zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č.
4376 a na pozemku KN E parc. č. 5995/4 o výmere 2 305 m² ostatné plochy
zapísaného na LV č. 6111 v k. ú. Považská Bystrica, v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 59/2012 zo dňa 6. 3. 2013 v prospech Zuzany Lackovej,
Karola Kmeťku 3149/5, 010 08 Žilina za jednorazový poplatok v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica v celkovej sume 332 €.
./.
11. Zmluva o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 28/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena ako vecného práva spočívajúceho
v práve vstupu, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch KN C
parc. č. 53/35 o výmere 8849 m², zastavané plochy a nádvoria, KN C parc. č. 53/39
o výmere 771 m², zastavané plochy a nádvoria a KN C parc. č. 53/40 o výmere 278
m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Považské Podhradie, zapísaných na LV č.
3794 v rozsahu podľa geometrického plánu č. 6/2013 zo dňa 10. 02. 2013
v prospech Anny Dobiášovej, Dukelská 972/7-7, Považská Bystrica, za jednorazový
poplatok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
v celkovej sume 332 €.
./.
12. Zmluva o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 29/2013

Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena ako vecného práva, ktoré bude
spočívať v práve vstupu, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí, ich opráv a
údržby – prekládky zemného káblového vedenia VN prípojky na pozemku Mesta
Považská Bystrica ako povinného z vecného bremena, a to na pozemok KN E parc.
č. 1579/1, ostatné plochy o výmere 77 m², k. ú. Milochov, zapísaný na LV č. 1029
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 8-1/2010 zo dňa 05. 03. 2010, úradne
overeného pod číslom 188/2010 dňa 22. 03. 2010 v prospech oprávneného
z vecného bremena Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151.
./.
13. Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 30/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako vecného
práva s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude
spočívať v práve vstupu, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí, ich opráv a
údržby – zemného káblového vedenia NN siete na pozemku Mesta Považská
Bystrica ako budúceho povinného z vecného bremena, a to KN C parc. č. 3242/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21125 m², k. ú. Považská Bystrica, zapísaný
na LV č. 4376, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská energetika –
Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151.
./.
14. Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 31/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako vecného
práva s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude
spočívať v práve vstupu, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí, ich opráv a
údržby – VN a NN káblových distribučných rozvodov na pozemku Mesta Považská
Bystrica ako budúceho povinného z vecného bremena, a to na pozemku KN E parc.
č. 5909/2, ostatná plocha o výmere 479 m², zapísaný na LV č. 6111 v k. ú.
Považská Bystrica, v rozsahu podľa porealizačného geometrického plánu
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Stredoslovenská

energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151.
./.
15. Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Uznesenie číslo 32/2013
Mestská rada
A/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
uzatvorenie dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako vecného
práva s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude
spočívať v práve výstavby prístupovej komunikácie, jej opráv a údržby na
pozemkoch Mesta Považská Bystrica ako povinného z vecného bremena –
pozemok KN C parc. č. 2538/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m²,
zapísaný na LV č. 4376 a pozemok KN E parc. č. 2527/1 záhrada o výmere 969 m²,
zapísaný na LV č. 6111 nachádzajúce sa v k. ú. Považská Bystrica, v rozsahu
podľa porealizačného geometrického plánu v prospech budúceho oprávneného
z vecného bremena vlastníkov bytového domu súpisné číslo 924, ulica Kuzmányho,
017 01 Považská Bystrica za jednorazový poplatok v celkovej sume 332 €.
./.
5/ Návrh na udelenie Ceny mesta Považská Bystrica v roku 2013
Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
Uznesenie číslo 33/2013
Mestská rada
A/ konštatuje, že
jej bolo predložených na prerokovanie 18 návrhov na udelenie Ceny mesta
Považská Bystrica pre rok 2013,
B/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Považská Bystrica v roku 2013 pre
Gymnázium v Považskej Bystrici pri príležitosti 60. výročia vzniku školy, za výborné
výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci, za rozvoj kultúrno-spoločenského
povedomia a vzdelanosti v meste a regióne.
./.
6/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok
2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné
transfery
Predkladá: Ing. Tatiana Kozárová, prednostka MsÚ
Uznesenie číslo 34/2013

Mestská rada
A/ konštatuje, že
predkladaný návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na
rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné transfery je
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Považská Bystrica,
B/ schvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 v rámci
programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné transfery týmto žiadateľom:
1. Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 „MS – pomník minulosti, základ budúcnosti“ – na kultúrno-výchovnú činnosť:
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup kníh na ocenenie súťažiacich, úhradu
fa za realizáciu tabule a vydanie bulletinu, tlač plagátov, pozvánok k odhaleniu
pamätníka a slávnosti pri odhalení dvojkríža, účastnícky poplatok a cestovné
na národný výstup, tlač plagátov a nákup knižného ocenenia na fotografickú
literárnu súťaž, nákup knižného ocenenia Divadielku Výzva pri Gymnáziu,
vydanie bulletinu a úhradu fa za obnovenie pomníka nenarodeným deťom v P.
B., nákup knižného ocenenia, tlač pozvánok na výstavu mladých umelcov,
nákup kvetov, vencov a náklady spojené s vydaním bulletinu pri pochôdzke po
pamätných miestach, poštovné, komunikačné služby, nákup tlače, odbornej
literatúry, časopisov a náklady spojené so službami, na kopírovanie a
kancelárske potreby (spis č. 3002/13)
2. Klub priateľov contry hudby Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na zorganizovanie „Contry pod hviezdami“ – na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s ozvučením podujatia, zabezpečením poriadkovej služby (SBS),
technickej úpravy terénu a propagáciou podujatia – plagáty a nákup
kancelárskeho materiálu (spis č. 2870/13)
3. Spolok priateľov a rodičov pri ZUŠ IWK, Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na podporu prezentácie školy – dni ZUŠ – Rožnov p/Radhoštěm, výtvarný
kurz ZUŠ Považská Bystrica ZUŠ Rožnov p/Radhoštěm, medzinárodnú
výtvarnú internetovú súťaž a výtvarné alternatívy – netradičnú módnu
prehliadku – čiastočnú úhradu nákladov na dopravu, ubytovanie, nákup
darčekových predmetov, pamiatkových predmetov, nákup cien na ocenenie
úspešných účastníkov medzinárodnej výtvarnej internetovej súťaže a ceny pre
víťaza na ocenenie úspešného účastníka výtvarných alternatív (spis č.
2639/13)
4. Považská knižnica v Považskej Bystrici – vo výške 350,00 €
 na doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu – na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s nákupom literatúry (spis č. 2686/13)
5. Detský hudobný spevácky klub, MELÓDIA, Považská Bystrica – vo výške
400,00 €
 „Spevom k srdcu“ – na reprezentovanie súboru na rôznych kultúrnych
podujatiach – na čiastočnú úhradu cestovných nákladov (spis č. 2994/13)
6. Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica – vo výške 400,00 €
 na „Radničné večery v Békeščabe“ – spoločný koncert DO ZUŠ Považská
Bystrica a veľkého dychového orchestra v Tótkomlós (Slovenský Komlóš) –
čiastočnú úhradu cestovných nákladov (spis č. 2893/13)

7. Spolok Dychová hudba STROJÁR Považská Bystrica – vo výške 250,00 €
 na účinkovanie spolku na spoločenských akciách – pohreboch v meste
Považská Bystrica – na čiastočnú úhradu na prenájom hudobnej miestnosti
(spis č. 2964/13)
8. Folklórny súbor Bystričan, Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na Medzinárodný festival do Chorvátska – na čiastočnú úhradu nákladov na
dopravu a ubytovanie (spis č. 3030/13)
9. HOROMIL klub cestovateľov a dobrodruhov, Považská Bystrica – vo výške
200,00 €
 na zorganizovanie V. ročníka Horomil Fest – festival hôr a cestovania – na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s tlačou plagátov, bulletinov, výrobou
dokumentu o festivale, festivalovej zvučky, nákup vstupeniek, reklamných
bannerov a prenájom projektoru (spis č. 2957/13)
10. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – vo výške 200,00 €
 na zorganizovanie podujatí „S úsmevom na tvári“ – Dedif – záver divadelnej
sezóny detských divadelných súborov mesta Považská Bystrica a na
Svetlušky – IX. ročník súťaže pre mentálne a zdravotne postihnuté deti – na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup materiálu na tvorivé dielne a nákup
vecných cien pre účinkujúcich (s výnimkou potravín) (spis č. 3020/13)
11. Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti
Považská Bystrica – vo výške 150,00 €
 na úpravu chodníkov k jaskyniam v katastri mestských častí Považská Teplá
a Horný Moštenec a na vydanie obrazovo-textovej skladačky – na čiastočnú
úhradu nákladov na dopravu, grafické spracovanie, vyhotovenie tlačových
predlôh skladačky a náklady spojené s tlačou a knihárskym spracovaním
skladačky (spis č. 3023/13)
12. Klub Venuša Považská Bystrica – vo výške 240,00 €
 na rekondično-rehabilitačný pobyt a návštevu divadelného predstavenia –
čiastočnú úhradu nákladov na vstupné do bazéna a na kultúrne podujatie (spis
č. 2690/13)
13. SZ zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica – vo výške
1600,00 €
 na podporu integrácie vzdelávania, organizovanie a vykonávanie sociálneho
poradenstva, zdravotnej prevencie a podporu pohybovej kultúry – na čiastočnú
úhradu nákladov na nájomné, telefón, poštovné, poistenie kancelárie, internet,
nákup novelizovaných zákonov, náklady spojené s dopravou a propagáciou na
usporiadanie športových hier – náklady s výrobou bulletinu, diplomov, nákup
vecných cien (s výnimkou potravín), rekondično-integračné pobyty – vstupy a
procedúry, medzinárodný deň invalidov – nákup vecných cien (s výnimkou
potravín) a diplomov (spis č. 2875/13)
14. SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia č. 01, Považská Bystrica – vo
výške 600,00 €
 na poskytovanie zdravotnej, sociálnej prevencie s priamou účasťou
v kúpeľných zariadeniach a pohybovej kultúry – na čiastočnú úhradu nákladov
na telefón, poštovné, cestovné – pri zabezpečovaní akcií organizácie,
návšteva imobilných a jubilujúcich členov – nákup vecných cien (s výnimkou
potravín), rozlúčka pri úmrtí – nákup kvetov a sviečok, rekondično-liečebné
pobyty – vstupy a procedúry, návšteva termálnych kúpalísk – vstupy, kultúrnospoločenské podujatia – vstupy, nákup kancelárskych potrieb a mikulášske
posedenie – nákup vecných cien (spis č. 2876/13)

15. SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia č. 02, Považská Bystrica – vo
výške 600,00 €
 na integráciu zdravotne postihnutých občanov, pomoc so začlenením do
spoločnosti, rekondično-liečebné pobyty, utúženie zdravia formou športu
a návykovej zdravotnej prevencie, samostatnosti, sebestačnosti, posilňovanie
návykov pri sebaobsluhe – na čiastočnú úhradu nákladov pri príležitosti dňa
matiek – nákup vecných cien (s výnimkou potravín) a kvetov, uctenie pamiatky
zomrelých – nákup kvetov a sviečok, rekondično-liečebné pobyty – vstupy
a procedúry, vstupy do termálnych kúpalísk, návšteva jubilujúcich a imobilných
členov – nákup vecných darov (s výnimkou potravín) a kvetov, nákup
kancelárskych potrieb, poštovné, náklady spojené so športovým podujatím –
účastnícky poplatok, náklady na cestovné pri zabezpečovaní akcií základnej
organizácie (spis č. 2866/13)
16. SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia Považská Teplá – vo výške
300,00 €
 na činnosť ZO – organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, zájazdov,
posedení, školení, športových hier, návštevu termálnych kúpalísk – na
čiastočnú úhradu nákladov na dopravu, nákup vecných cien – balíčky, tombola
(s výnimkou potravín), štartovné, nákup kvetov a kancelárskych potrieb (spis č.
2745/13)
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava – základná organizácia č.
29 Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 pre základnú organizáciu Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 29
v Považskej Bystrici, za účelom priestorovej orientácie v prírodných
podmienkach – na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s ubytovaním –
víkendový pobyt v Milochove (spis č. 3029/13)
18. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Považská Bystrica Klub SM pri SZSM – vo
výške 500,00 €
 na rekondičný ozdravný pobyt členov klubu v Nei Pori Grécko – na čiastočnú
úhradu ubytovania a cestovných nákladov (spis č. 3060/13)
19. Zdravá duša Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na týždenný rekondičný pobyt v Štúrove – na čiastočnú úhradu nákladov na
ubytovanie (spis č. 2963/13)
20. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub SPaA SR Považská Bystrica – vo
výške 300,00 €
 na zlepšenie kvality života psoriatikov a atopikov, šport netradične, na
relaxačný pobyt do Podhájskej a medzinárodný výstup na Portáš – na
čiastočnú úhradu cestovného a vstupeniek do areálu (spis č. 2974/13)
21. Materské centrum VČIELKA, Považská Bystric – vo výške 1020,00 €
 na financovanie nájmu a prevádzkových nákladov prenajatých priestorov na
VIII. ZŠ na Rozkvete v Považskej Bystrici (spis č. 2493/13)
22. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Považská Bystrica – vo výške
340,00 €
 na čiastočnú úhradu terapií pre autistické deti – na hydroterapiu a kanisterapiu
(spis č. 2883/13)
23. Klub Rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica – vo výške 150,00
€
 na činnosť klubu – na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prenájmom
telocvične (spis č. 2503/13)

24. Klub slovenských turistov Manín, Považská Teplá – vo výške 600,00 €
 na zorganizovanie Jilemnického jarnej 25-ky a na činnosť klubu – čiastočnú
úhradu nákladov na cestovné, štartovné, ubytovanie, zhotovenie účastníckych
listov, propozícií, nákup cien, plakiet, diplomov, reklamných predmetov a
suvenírov (spis č. 2844/13)
25. Klub slovenských turistov Sparta, Považská Bystrica – vo výške 100,00 €
 na zorganizovanie turistických podujatí – 39. ročník zimného turistického
prechodu Javorníkov, Letný prechod hrebeňom Javorníkov, Národný výstup
na Kriváň, Novoročný výstup na Veľký Manín a obnovu turistického chodníka –
čiastočnú úhradu nákladov na cestovné, úhradu nákladov na tlač kalendárikov
a nákup materiálu – štetce a farbu na preznačenie chodníka (spis č. 2970/13)
26. Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica – vo výške 350,00 €
 na zorganizovanie XIII. ročníka mestskej ligy malého futbalu – na čiastočnú
úhradu nákladov na nájomné za športovú halu, nákup vecných cien a pohárov
a náklady spojené s prenájmom časomiery (spis č. 2882/13)
27. Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ, Považská Bystrica – vo výške
850,00 €
 na činnosť a pokrytie majstrovských zápasov – čiastočnú úhradu cestovného
na majstrovské zápasy, turnaje, prípravné zápasy, prenájom, úhradu
telocvične, nákup športových potrieb a poplatky za vstup do súťaže (spis č.
2364/13)
28. Telovýchovná jednota Skaličan, Praznov – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie futbalového turnaja a na činnosť – čiastočnú úhradu
prevádzkových nákladov – energie, prenájom telocvične, ihriska, nákup
športových pomôcok, športového oblečenia a nákup pohárov na futbalový
turnaj (spis č. 2850/13)
29. Telovýchovná jednota Družstevník, Šebešťanová – vo výške 500,00 €
 na zabezpečenie športovej činnosti TJ – čiastočnú úhradu nákladov na údržbu
areálu, energie a nákup športových potrieb a výstroje (spis č. 3021/13)
30. Telovýchovná jednota Považan Podvažie – vo výške 500,00 €
 na fungovanie futbalového družstva dorastu II. triedy OBFZ, na čiastočnú
úhradu nákladov na cestovné, materiálne vybavenie – nákup lôpt, sietí, vápna
a údržba ihriska – hnojenie, kosenie a valcovanie (spis č. 3007/13)
31. Telovýchovná jednota Slovan, Milochov – vo výške 400,00 €
 na zabezpečenie tréningového procesu a 7. ligy stolnotenisového oddielu pre
mladých členov – čiastočnú úhradu nákladov na cestovné a nákup okien v
posilňovni (spis č. 3022/13)
32. TJ Olympionik Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie stolnotenisových turnajov – čiastočnú úhradu nákladov na
zakúpenie stolnotenisového stola, sieťok, rakiet, cien na turnaje – poháre,
diplomy a vecné ceny (s výnimkou potravín) (spis č. 3006/13)
33. Združenie rodičov pri ZŠ Slovanská ul. v Považskej Bystrici – vo výške 450,00 €
 na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej – na čiastočnú úhradu
nákladov na dopravu na medzinárodné turnaje žiakov v hádzanej (spis č.
2989/13)
34. Atletický oddiel OLYMPIA, Považská Bystrica – vo výške 600,00 €
 na zabezpečenie športovej činnosti mládeže Atletického oddielu Olympia, na
čiastočnú úhradu nákladov na štartovné, nákup materiálu, cestovné a na
zorganizovanie 40. ročníku Považskobystrickej latky – náklady spojené
s nákupom pohára primátora, mini pohárov, emblémov, plakiet, štítkov, stúh,

medailí a diplomov (spis č. 2887/13)
35. Atletický oddiel SPARTA, Považská Bystrica – vo výške 600,00 €
 na zabezpečenie športovej činnosti mládeže Atletického oddielu Sparta, na
čiastočnú úhradu nákladov na cestovné a štartovné pretekárov na preteky,
obnovu a opravu vzpieračského pódia v posilňovni, nákup záťažových viest,
obojručnej veľkej nakladacej činky s kotúčmi, posilňovacích opaskov,
atletických diskov, kotúčov a závaží, odhodových kovových závaží
a jednoručných činiek (spis č. 2742/13)
36. Šachový klub, Považské Podhradie – vo výške 150,00 €
 na nákup šachového vybavenia, programov, kníh, medailí, diplomov, vecných
cien, na úhradu štartovného, dopravy a ubytovania na turnajoch (spis č.
2392/13)
37. Hokejbalový klub HBC, Považská Bystrica – vo výške 800,00 €
 na hokejbalovú extraligu, turnaje a súťažné zápasy – na čiastočnú úhradu
nákladov na štartovné, členské, cestovné na zápasy a na nákup výstroje (spis
č. 2656/13)
38. Table tenis club Považská Bystrica – vo výške 900,00 €
 na rozvoj športovej činnosti a výchovy mládeže v oblasti stolného tenisu a na
podporu talentovanej mládeže – čiastočnú úhradu nákladov na cestovné,
prenájom telocvične a nákup stolnotenisového materiálu (poťahy, drevá,
loptičky, sieťky, počítadlá a stoly) (spis č. 3045/13)
39. FK Raven, s. r. o. Považská Bystrica – vo výške 15000,00 €
 na podporu záujmovej činnosti mládeže, rozvoj futbalu v meste Považská
Bystrica a na zabezpečenie pravidelných futbalových súťaží v rámci SR, rozvoj
športových tried vo futbale pri Základnej škole, ulica Nemocničná Považská
Bystrica – na čiastočnú úhradu nákladov na prevádzkové náklady – energie:
teplo, voda, elektrická energia, dopravné na zápasy, nákup športového
oblečenia, prenájom telocviční, poplatky ZsFZ na športovú činnosť, nákup
PHM na údržbu hracích plôch a účtovné a daňové služby.
Dotácia bude vyplatená v troch splátkach nasledovne:
 I. splátka:
5000,00 € - po uzatvorení zmluvy o poskytnutí dotácie
 II. splátka:
5000,00 € - 15. mája 2013, len v prípade prevedenia
spoločnosti FK Raven, s.r.o. na Mesto Považská Bystrica alebo spoločnosť
určenú Mestom Považská Bystrica do daného termínu
 III. splátka:
5000,00 € - 1. júna 2013, len v prípade splnenia
podmienky vyplatenia II. splátky
(spis č. 3027/13)
40. Výcvikové stredisko služob. a športovej kynológie mesta Pov. Bystrica, klub
R.A.K – vo výške 150,00 €
 na vybavenie výcvikového strediska služobnej a športovej kynológie klubu na
opravu strechy klubovne, úpravu trávnatej plochy pozemku a opravu
kynologických prekážok – čiastočnú úhradu nákladov na nákup plechovej
krytiny, hranolov, klincov, asfaltového náteru, hliny, hnojiva, semena trávy,
náklady spojené s kosením pozemku a nákup materiálu na prekážkové dráhy
pre záchranársku kynológiu a šport agility, pričom združenie poskytne jeden
deň v týždni bezplatne areál verejnosti pre výcvik psov (spis č. 2638/13)
41. JUDO klub Sparta, Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie X. ročníka Grand Prix mesta Považská Bystrica v jude –
čiastočnú úhradu nákladov na nákup pohárov, štítkov pre víťazov a medailí
(spis č. 2947/13)

42. Atletická škôlka Sparťankovia Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na podporu celoročnej športovej činnosti – na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup športového náčinia a náradia, prenájom telocvične cez zimné obdobie,
nákup športových pomôcok: lopty, švihadlá, balančné dosky, detské preliezky
(spis č. 3028/13)
43. Školský športový klub Obchodná akadémia Považská Bystrica – vo výške
400,00 €
 na prípravu družstiev žiačok a junioriek na majstrovské volejbalové súťaže, na
čiastočnú úhradu nákladov na majstrovské súťaže – členské poplatky, vklady
do súťaže, turnaje a prípravné zápasy – cestovné a ubytovanie, materiálne
vybavenie - nákup lôpt, zápisov, tejpov, výstroj pre hráčky a náklady na
regeneráciu hráčok – poplatky za vstupy (spis č. 3026/13)
44. „Považskobystrický basketbal" Šebešťanová – Považská Bystrica – vo výške
350,00 €
 na fungovanie basketbalového klubu v sezóne 2013, na čiastočnú úhradu
nákladov na prenájom telocviční, cestovné, materiálne vybavenie a na
propagáciu klubu (spis č. 3019/13)
45. Kraso klub Považská Bystrica – vo výške 1000,00 €
 na krasokorčuliarsku medzinárodnú súťaž do Canazei Trentino-Italy –
čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie, dopravu a štartovné (spis č.
1694/13)
46. Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Považská Bystrica – vo výške 400,00 €
 na stolnotenisový, bowlingový turnaj seniorov, na krajské a celoslovenské
športové hry, krajský turistický zraz seniorov, družobné stretnutie so seniormi
z Rožnova pod Radhoštěm a spoločenský večer pri príležitosti mesiaca úcty k
seniorom – čiastočnú úhradu diplomov, prenájom priestorov, nákup cien pre
víťazov a do tomboly (s výnimkou potravín), nákup kancelárskych potrieb,
úhradu štartovného, cestovného, hudby, prenájom sály, telefónu a poštovného
(spis č. 2749/13)
47. Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia 01 Jednoty dôchodcov
Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na „Rok aktívneho seniora“ – čiastočnú úhradu nákladov na zdravotnú
starostlivosť – nákup vstupeniek do termálnych bazénov, dopravu a na
turistický a poznávací zájazd – náklady spojené s dopravou (spis č. 2710/13)
48. Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia 03 Jednoty dôchodcov
Považská Bystrica – vo výške 250,00 €
 na vzdelávaciu činnosť, rehabilitačno-relaxačné aktivity, športové aktivity,
družobnú činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia, turisticko poznávacie
zájazdy – čiastočnú úhradu poplatkov za nájom na vzdelávaciu činnosť,
úhradu vstupeniek, štartovného, dopravy, telefónu, prenájom športoviska,
nákup kancelárskych potrieb a kvetov (spis č. 2752/13)
49. SENIORPOMOC Považská Bystrica – vo výške 250,00 €
 „SENIORPOMOC 2013“, na návštevu termálnych bazénov, welnes, stretnutie
k MDŽ, mesiacu úcty k starším, na zorganizovanie športového dňa, zájazdu do
Poľska, kurzu pečenia chleba pre mužov a návštevu divadelných predstavení
– čiastočnú úhradu nákladov na cestovné, vstupy, prenájom miestnosti, nákup
darčekov a cien pre víťazov (s výnimkou potravín) (spis č. 2314/13)
50. Združenie kresťanských seniorov, Územné centrum 3, Trenčín - pre Klub 303,
Považská Bystrica – vo výške 400,00 €

 pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub 303, Považská Bystrica
– na zorganizovanie púti do pútnickych miest Česká republika – Rožnov pod
Radhoštěm a do Poľska – Lichen Stary a Čenstochová – na čiastočnú úhradu
nákladov na dopravu (spis č. 2577/13)
51. Rádioklub Manín Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov – nájomného a energií (spis č.
2679/13)
52. Oblastný výbor SZ protifašistických bojovníkov Považská Bystrica – pre
základnú organizáciu OV SZ protifašistických bojovníkov Považká Bystrica – vo
výške 300,00 €
 pre základnú organizáciu SZ protifašistických bojovníkov Považská Bystrica,
na vykrytie finančného schodku v tomto roku – na čiastočnú úhradu nákladov
za nájomné, spotrebu energií, nákup vencov pri pamätných výročiach a
medzinárodnú činnosť, náklady spojené s kopírovacími službami, nákup
kancelárskeho materiálu, poštovné a telefón (spis č. 2884/13)
53. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica – vo výške
1000,00 €
 na ochranu a tvorbu životného prostredia – čistenie a údržbu brehov, korýt
vodných tokov v meste Považská Bystrica – zber odpadkov a ich odvoz,
priesek porastov, kosenie trávy, odvoz vyrezaného odpadu, čistenie a údržba
prístupových komunikácií, čistenie a údržba vodných tokov, prítokov, oprava
a budovanie hrádzí a protipovodňových kaskád – Domanižanka, Váh,
Hričovský kanál, VN Pov. Teplá, OR Slavojka, VN Pod Dubovcom – na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup motorovej píly a krovinorezu, PHM,
odpadových vriec, nádob, pracovného náradia a ochranných pomôcok (spis č.
3039/13)
54. Občianske združenie Detský park Považská Bystrica – vo výške 450,00 €
 na usporiadanie detského letného tábora – 6. ročník detskej olympiády – na
čiastočnú úhradu prenájmu priestorov areálu v rekreačnom zariadení
Podskalie (spis č. 2659/13)
55. eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Oblastné centrum Považská
Bystrica – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie Letného eRko táboru v Rajeckých Tepliciach – na čiastočnú
úhradu nákladov na ubytovanie a nákup kancelárskych pomôcok a materiálu
na tvorivé dielne (spis č. 2998/13)
56. Mladí pre Považskú, Považská Bystrica – vo výške 150,00 €
 na zorganizovanie podujatí pod záštitou primátora mesta: Mladí Európania –
občianska participácia – konferencia, Hasičská súťaž a Futbalový turnaj –
čiastočnú úhradu nákladov na nákup papiera a náplne do tlačiarne, na tlač
propagačných materiálov, nákup kancelárskych potrieb, prenájom priestorov
na realizáciu aktivít a náklady spojené so službami – kopírovanie, ozvučenie
a moderovanie (spis č. 3024/13)
57. Klub železničných modelárov Považia, Považská Bystrica – vo výške 100,00 €
 „Plnou parou vpred“ – na výstavu železničných modelov a modelárske
worshopy, dopravná výchova zameraná na bezpečné správanie na železnici –
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup modelárskeho materiálu a pomôcok
na stavbu železničných modulov – hliníkové profily, skrutky, matice, držiaky,
elektronické súčiastky, ovládače a modelárske koľajivo (spis č. 3018/13)
58. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so
sídlom v Považskej Bystrici – vo výške 700,00 €

 na dokončenie rekonštrukcie oplotenia areálu Zborového domu Evanjelickej
cirkvi v Považskej Bystrici a úpravu okolia – IV. etapa - na čiastočnú úhradu
nákladov na zhotovenie kovaných dielcov oplotenia, demontáž poškodeného
oplotenia, montáž nového oplotenia, rekonštrukcia soklov pod oplotenie
a náter dielcov (spis č. 3025/13)
C/ súhlasí
1. s uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu
na rok 2013 v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné
transfery so žiadateľmi na účel a vo výške podľa bodu B/ tohto uznesenia,
2. s vyčlenením prostriedkov v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery z výdavkovej časti bežného rozpočtu v priebehu roka 2013,
na použitie podľa rozhodnutia primátora mesta vo výške 3 300 €,
D/ neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2013 týmto
žiadateľom:
1. Danica Kodčíková, Lektor a vedúca skupiny orientálnych tancov Anthea (SZČ)
 na VI. ročník tanečného programu „Orientálna ochutnávka“ – na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s výrobou kulís, nákupom materiálu na kostýmy,
bižutérie a prenájom sály (spis č. 3038/13)
2. SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Stred 44/1 Považská Bystrica
 na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 35. výročia otvorenia školy – na
čiastočnú úhradu nákladov na prenájom kinosály a klubovne v PX Centre,
nákup vecných cien, kvetov a upomienkových predmetov pre družobnú školu
(spis č. 2968/13)
3. SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica Nemocničná 987,
Považská Bystrica
 pri príležitosti 50. výročia otvorenia školy – na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s výrobou kalendára, publikáciou o škole, náklady na propagáciu –
pozvánky, plagáty a na prenájom priestorov v kine Mier (spis č. 3004/13)
4. Slovenský červený kríž, Územný spolok, Považská Bystrica
 na zorganizovanie akcií: oceňovanie darcov krvi, kampane zamerané na
darcovstvo krvi – Svetový deň darcov krvi, Prázdninovú, Študentskú,
Valentínsku a Maturitnú kvapku krvi, súťaže HMZ I. a II. stupňa, DPP M,
previerky na cestách, výučbu prvej pomoci, prevenciu ochrany zdravia HIV
AIDS, Sviečkový pochod, šírenie medzinárodného humanitného práva, Evička
nám ochorela a na propagáciu akcií – na čiastočnú úhradu nákladov na
prevádzkové náklady – voda, elektrina, telefón, nákup poštových známok,
PHM, kancelárskych potrieb, propagačného a zdravotníckeho materiálu (spis
č. 2880/13)
5. Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb TULIPÁN, n. o. Považské
Podhradie
 na mobiliár – výsadbu zelene v exteriéri – na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s nákupom zelene a kameňa (spis č. 3037/13)
6. Okresné združenie telesnej kultúry, Považská Bystrica
 na
vyhlásenie
najúspešnejších
športovcov,
športových
kolektívov
a funkcionárov športu za rok 2012 – na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s nákupom športových pohárov, výrobou a tlačou diplomov, bulletina
a pozvánok (spis č. 2691/13)

./.
7/ Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Aktívne starnutie seniorov
v meste Považská Bystrica“, v rámci Operačného programu Vzdelávanie,
prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ
Predkladá: JUDr. Michal Hamar, vedúci odboru kancelárie primátora
Uznesenie číslo 35/2013
Mestská rada
A/ berie na vedomie
1. že dňa 29. 10. 2012 bola na Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako
nástroj rozvoja ĽZ, na realizáciu projektu „Aktívne starnutie seniorov v meste
Považská Bystrica“,
2. že žiadosť bola v Záverečnej správe z výberu žiadostí o nenávratný finančný
príspevok odporučená na schválenie,
B/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť:
1. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
2. spolufinancovanie projektu „Aktívne starnutie seniorov v meste Považská
Bystrica“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo
výške 6.688,79 €.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

V Považskej Bystrici 19. 4. 2013

