Uznesenia
prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 29. 4. 2016
___________________________________________________________________
2/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016
v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery
a položka – 2. odchyt túlavých zvierat
Predkladá: Ing. Anton Martaus, prednosta MsÚ
Uznesenie číslo 34/2016
Mestská rada
A/ konštatuje, že
predkladaný návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na
rok 2016 v rámci programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery
a položka – 2. odchyt túlavých zvierat je v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica,
B/ schvaľuje
1. poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016 v rámci
programu 10 – Grantový program, položka – 1. ostatné transfery týmto
žiadateľom:
1.1. Klub priateľov contry hudby Praznov – vo výške 200,00 €
 na zorganizovanie hudobného festivalu „XIV. ročník Contry pod
hviezdami“ – na čiastočnú úhradu nákladov na zabezpečenie
bezpečnostnej služby a na materiálne náklady (spis č. 2906/16)
1.2. Považská knižnica v Považskej Bystrici – vo výške 600,00 €
 na doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu – na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s nákupom literatúry pre pobočky SNP a Rozkvet
Považská Bystrica (spis č. 2487/16)
1.3. Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica – vo výške 1 000,00 €
 na „Medzinárodnú súťaž veľkých dychových orchestrov v Rybníku
(Poľsko)“, ktorá je organizovaná Ministerstvom kultúry PL, na
„Medzinárodný festival v Bekescabe“ – séria koncertov pre krajanov a na
„Medzinárodnú súťaž veľkých dychových orchestrov Maďarsko“ – na
čiastočnú úhradu autobusovej dopravy do Poľska a Maďarska (spis č.
2923/16)
1.4. Dychová hudba Mošteňanka Dolný Moštenec – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie podujatia „Tanečný večer s dychovkami“ a na činnosť
dychovej hudby – na čiastočnú úhradu hudobnej produkcie, nájom
priestorov a na nákup mikrofónov (spis č. 3023/16)
1.5. Fotoklub FÉNIX Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na „XXII. ročník Petzvalov mapový okruh“ – celoslovenská súťaž
fotoklubov – na prípravu a realizáciu vyhodnotenia Petzvalovho
mapového okruhu, výstavu fotografií zúčastnených fotoklubov – na
čiastočnú úhradu materiálnych nákladov súvisiacich s realizáciou
výstavy, na propagáciu, publicitu podujatia (vydanie a tlač katalógu) a
nákup cien pre ocenených autorov (s výnimkou potravín)
(spis č. 2907/16)

1.6. HOROMIL klub cestovateľov a dobrodruhov, Považská Bystrica – vo
výške 300,00 €
 na zorganizovanie „VIII. ročník Horomil Fest – festival hôr a cestovania“ –
na čiastočnú úhradu nákladov na tlač plagátov, bulletinov a na prenájom
reklamných priestorov (spis č. 2805/16)
1.7. Združenie lokál patriotov Považskej Bystrice – vo výške 500,00 €
 na stretnutie „BYSTRÍC A BYSTRIČANOV“ pri príležitosti priznania
Štatútu mesta Považská Bystrica – na čiastočná úhrada nákladov na
propagačné materiály o Považskej Bystrici, k Štatútu mesta Považská
Bystrica (výroba a tlač korešpondenčného lístka, príležitostnej známky
(kupón), výroba reliéfnej pečiatky), náklady súvisiace s verejným
stretnutím Bystričanov – LOKÁLPATRIOTOV – na cestovné, ubytovanie,
zviazané propagačné materiály o meste, poplatky v archíve, pozvánky,
plagáty, dopravu panelov, artefaktov, výrobu a tlač panelov z histórie
mesta a k štatútu mesta (spis č. 2758/16)
1.8. Čriepky Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na „Medzinárodný festival vo Frenštáte pod Radhoštěm“, na festival „Dni
kultúry v Salzburgu“ a na činnosť – na čiastočnú úhradu nákladov na
dopravu, na zhotovenie doplnkov (dievčenské opliecky) a na úhradu
nákladov spojených s propagáciou podujatí (spis č. 2555/16)
1.9. Spolok Dychová hudba Považanka, Považská Bystrica – vo výške 300,00
€
 na zabezpečenie kvalitnej zvukovej produkcie na oficiálnych kultúrnych
podujatiach mesta Považská Bystrica – na čiastočnú úhradu nákladov na
zakúpenie aktívnych reprobední a mikrofónu (spis č. 2796/16)
1.10.Klub Venuša Považská Bystrica – vo výške 250,00 €
 na rekondično-rehabilitačné pobyty – Soľná jaskyňa Považská Bystrica,
Aquapark Turčianske Teplice a na návštevu divadelného predstavenia
Kino Mier Považská Bystrica – na čiastočná úhrada vstupeniek (spis č.
2490/16)
1.11.SZ zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica – vo výške
1 000,00 €
 na projekt „Podpora integrácie, vzdelávania, zdravotnej prevencie a
pohybovej kultúry“ – na čiastočnú úhradu nákladov na nájomné, internet,
telefón, poštovné, nákup kancelárskych potrieb, kvetov a spomienkových
darčekov (s výnimkou potravín) na Medzinárodný deň invalidov, na
úhradu nákladov na XXII. ročník športových hier – materiálno-technické
zabezpečenie, nákup vecných cien pre víťazov (s výnimkou potravín), na
propagáciu športových hier a na Medzinárodný deň invalidov – výrobu
bulletinu, diplomov, pozvánok, na rekondično-integračné pobyty – úhradu
procedúr, na návštevu termálnych kúpalísk – vstupy a cestovné (spis č.
2987/16)
1.12.SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia 01, Považská Bystrica
– vo výške 900,00 €
 na integráciu ZP občanov, pomoc so začlenením sa do spoločnosti, na
rekondično-liečebné pobyty, posilnenie zdravia formou športu, na
zdravotnú prevenciu, samostatnosť, sebestačnosť, posilňovanie návykov
pri sebaobsluhe – na čiastočnú úhradu nákladov pri príležitosti „Dňa
matiek“ – nákup kvetov, jubilujúci členovia – na nákup darčekov a kvetov
(s výnimkou potravín), na „Mikulášsku schôdzku“ – na nákup darčekov (s
výnimkou potravín), na nákup smútočných kytíc pre zosnulých členov,

nákup darčekov (s výnimkou potravín) pri návšteve imobilných členov,
úhradu vstupného do termálnych kúpalísk a na rekondično-rehabilitačné
pobyty, na nákup kancelárskych potrieb, úhrada vstupného na kultúrnospoločenské podujatia a na účastnícky poplatok (štartovné) na športové
hry (spis č. 2995/16)
1.13.SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia 02, Považská Bystrica
– vo výške 900,00 €
 na integráciu ZP občanov, pomoc so začlenením sa do spoločnosti,
posilnenie zdravia formou športu, zdravotnej prevencie, samostatnosti,
sebestačnosti, posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, na kultúrnospoločenské podujatia a na činnosť organizácie – na čiastočnú úhradu
nákladov na účastnícky poplatok (štartovné) – športové hry, na poštovné,
úhradu vstupov a procedúr na kúpaliská a rekondično-liečebné pobyty,
vstupenky na kultúrno-spoločenské podujatia, nákup kvetov a sviečok pri
úmrtí členov, nákup darčekov (s výnimkou potravín) a kvetov na Deň
matiek, jubilantom, na Mikulášsku schôdzku a imobilným členom (spis č.
2977/16)
1.14.SZ zdravotne postihnutých, základná organizácia Považská Teplá – vo
výške 900,00 €
 na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, návštevu termálneho
kúpaliska, na stretnutie členov pri príležitosti Dňa matiek, Mesiaca úcty
k starším, na organizovanie športových hier a poznávacieho zájazdu –
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup balíčkov, cien do tomboly (s
výnimkou potravín), kvetov, na úhradu štartovného, cestovných nákladov
na dopravu a vstupného (spis č. 2719/16)
1.15.Zdravá duša Považská Bystrica – vo výške 450,00 €
 na relaxačno-rekondičný pobyt do Štúrova – na čiastočnú úhradu
nákladov na ubytovanie a vstupy do termálneho kúpaliska (spis č.
2902/16)
1.16.Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub SPaA SR Považská Bystrica
– vo výške 250,00 €
 na zlepšenie kvality života psoriatikov a atopikov – na relaxačný pobyt do
Podhájskej a na medzinárodný výstup na Portáš – na čiastočnú úhradu
cestovného a vstupov (spis č. 2524/16)
1.17.Slovenský zväz sclerosis multiplex Považská Bystrica Klub SM pri SZSM
– vo výške 400,00 €
 na rekondičný ozdravný pobyt pre členov klubu, obyvateľov mesta
Považská Bystrica do Grécka – Paralili, na čiastočnú úhradu nákladov na
ubytovanie a dopravu účastníkov rekondície (spis č. 2863/16)
1.18.Materské centrum VČIELKA, Považská Bystrica – vo výške 1 000,00 €
 na činnosť materského centra – na čiastočné pokrytie prevádzkových
nákladov a nákladov za nájom v prenajatých priestoroch Základnej školy
Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici (spis č. 2484/16)
1.19.ILCO klub v Považskej Bystrici – vo výške 250,00 €
 na zapojenie stomikov do spoločenského života – na uskutočnenie
zájazdu za kultúrnymi pamiatkami, na čiastočnú úhradu nákladov na
dopravu účastníkov (spis č. 3026/16)
1.20.Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na organizovanie športových súťaží o cenu primátora – stolný tenis,
bowling, strelecká súťaž, okresné športové hry, športové súťaže krajské

a celoslovenské, na spoločenské akcie – Deň matiek, Mesiac úcty k
seniorom, na autobusový výlet a na činnosť okresnej organizácie – na
čiastočnú úhradu nákladov na prenájom sály, úhradu hudobnej produkcie
na spoločenské akcie, cestovné, štartovné, zakúpenie vecných cien pre
víťazov turnajov a do tombol (s výnimkou potravín), prenájom dráhy na
športové turnaje seniorov, úhradu telefónu, internetu a na nákup
kancelárskych potrieb (spis č. 2528/16)
1.21.Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Považská
Bystrica č. 01 – vo výške 500,00 €
 za účelom „Rok aktívneho seniora 2016“ – na zdravotnú starostlivosť,
turistické a poznávacie zájazdy – na čiastočnú úhradu dopravy a vstupov
(spis č. 2553/16)
1.22.Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 03 Jednoty dôchodcov Považská
Bystrica – vo výške 500,00 €
 na zdravotnú starostlivosť – návštevu relaxačných zariadení a na
turistické a poznávacie zájazdy – na čiastočnú úhradu nákladov na
cestovné a vstupy (spis č. 2534/16)
1.23.SENIORPOMOC Považská Bystrica – vo výške 400,00 €
 „SENIORPOMOC 2016“ – návšteva termálnych bazénov, wellness, na
stretnutie členov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na športový deň,
členské schôdze, zasadnutia výboru, na návštevu kultúrnych podujatí a
poznávacích zájazdov – na čiastočnú úhradu nákladov na dopravu,
vstupy, prenájom miestnosti, nákup darčekov a vecných cien pre víťazov
(s výnimkou potravín) (spis č. 2677/16)
1.24.Združenie kresťanských seniorov, Územné centrum 3, Trenčín – pre
Klub 303, Považská Bystrica – vo výške 700,00 €
 pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub 303, Považská
Bystrica, na zorganizovanie pútí do pútnických miest – na čiastočnú
úhradu nákladov na dopravu (spis č. 2626/16)
1.25.Rádioklub Manín Považská Bystrica – vo výške 150,00 €
 na činnosť klubu – na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov –
nájomné a energie (spis č. 2897/16)
1.26.Občianske združenie Detský park Považská Bystrica – vo výške 450,00
€
 na zorganizovanie detského letného tábora – „9. ročník detskej
olympiády“ – na čiastočnú úhradu nákladov na prenájom priestorov (spis
č. 2722/16)
1.27.eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina – vo výške
750,00 €
 na činnosť v prospech detí a mladých ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na
území mesta Považská Bystrica – na celoročné stretávanie s deťmi
zamerané na neformálne vzdelávanie a výchovu k čnostiam, na
vzdelávacie víkendy pre animátorov eRka v Považskej Bystrici,
zapojenie sa do celoslovenských kampaní pre deti „Detský čin pomoci“,
„Vypni telku, zapni seba“ a na letný pobytový a denný tábor pre deti – na
čiastočnú úhradu nákladov na prenájom priestorov a ubytovanie,
dopravu, cestovné, nákup kancelárskych pomôcok, pomôcok pre
športové hry, materiálu na tvorivé dielne a na tlač materiálov (spis č.
2862/16)
1.28.Mladí pre Považskú, Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na budovanie včelárskej školy – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup

včelích rodín, ochranných pomôcok pri zhotovení včelnice, ochranné
pomôcky pre žiakov, nákup stavebného a spotrebného materiálu a
náklady spojené s tlačou plagátov a propagačných materiálov (spis č.
2473/16)
1.29.Klub železničných modelárov Považia Považská Bystrica – vo výške
100,00 €
 „Ide vláčik šišiši“ – na výstavbu modulov v železničnej mierke 1:87 s
tematikou okolia Považskej Bystrice a následnú výstavu modulov pre
verejnosť – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup modelárskeho
materiálu a komponentov na stavbu modelov (spis č. 2858/16)
1.30.Slovenský rybársky zväz, MO Považská Bystrica – vo výške 650,00 €
 na ochranu a tvorbu životného prostredia – na čistenie, kosenie a údržbu
brehov, splavov a korýt vodných tokov a prítokov v meste Považská
Bystrica (Váh, potoky Domanižanka a Mošteník, Hričovský kanál, Vodná
nádrž Považská Teplá, odstavné ramená Slavojka), opravu a budovanie
hrádzí a protipovodňových kaskád, zber odpadkov a ich odvoz, priesek a
kosenie porastov (pri rieke Váh, potokov Domanižanka a Mošteník,
Hričovský kanál, Vodná nádrž Považská Teplá, odstavné ramená
Slavojka), odvoz vyrezaného odpadu, čistenie a údržbu prístupových
komunikácií, údržbu areálov na VN Považská Teplá, v Stredisku mládeže
pri rieke Váh pod Lodenicou a na detské rybárske preteky – na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup mechanizmov (motorová píla s
príslušenstvom, materiál na dovybavenie, opravy a na rekonštrukciu
nehnuteľného a hnuteľného majetku (armatúra, profily, drevo, štrk, betón,
makadam), PHM, odpadové vrecia, pracovné náradie, farby, spotrebný
materiál, ochranné pracovné pomôcky, nákup vecných cien na rybárske
preteky (poháre, vecné ceny – s výnimkou potravín) a športového
náradia pre deti v krúžkoch mladých rybárov (spis č. 2874/16)
1.31.Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Dubnica nad Váhom – vo výške
500,00 €
 pre Študentský parlament Mesta Považská Bystrica, ktorý pôsobí na
území mesta, na podporu činnosti a na aktivity Študentského parlamentu
– na zorganizovanie akcií a na čiastočnú úhradu nákladov na: Deň
učiteľov – na propagáciu (plagáty), nákup kvetov, upratovanie Kalvárie –
na propagáciu (plagáty), nákup ochranných pracovných prostriedkov
(vrecia, rukavice), PB študentský majáles – na propagáciu (plagáty),
prenájom priestorov, ozvučenie akcie, zdravotnú službu, nákup vecných
cien pre víťazov (s výnimkou potravín), Pietny akt kladenia vencov –
SNP, oslobodenie Považskej Bystrice, Červené maky – na nákup
vencov, Deň študentstva – na propagáciu (plagáty), prenájom priestorov,
ozvučenie akcie, zdravotnú službu, nákup vecných cien pre mužstvá s
výnimkou potravín, odznakov ku Dňu študentstva a upratovanie
prístupových ciest a okolia Považskobystrického hradu – na propagáciu
(plagáty), nákup ochranných pracovných prostriedkov (spis č. 2709/16)
1.32.Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorbu,
rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt –
na prepravu klientov denného stacionára so sídlom v Považskej Bystrici
na kultúrno-náboženské podujatia a na podporu podujatia – 500. výročie
Lutherovej reformácie – na poznávací zájazd do SRN pre členov

Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku so sídlom v Považskej Bystrici – na čiastočnú úhradu
cestovných nákladov (spis č. 2818/16)
1.33.Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica – vo výške
250,00 €
 na relaxačné cvičenie žien pri hudbe – na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s prenájmom telocvične (spis č. 2497/16)
1.34.Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá – vo výške 1 000,00 €
 na zorganizovanie „Jilemnického jarná 25-ka“ a na činnosť klubu – na
čiastočnú úhradu nákladov na cestovné, štartovné, dopravu, ubytovanie,
zhotovenie účastníckych listov, propozícií, nákup cien (s výnimkou
potravín), plakiet, diplomov, propagačných materiálov, zhotovenie a
nákup reklamných predmetov, suvenírov (spis č. 3024/16)
1.35.Klub slovenských turistov Sparta Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na realizáciu turistických akcií „Letný prechod Javorníkov“, „Národný
výstup na Kriváň“ a na turistiku vo Vysokých Tatrách – na čiastočnú
úhradu nákladov na dopravu (cestovné na autobusy) (spis č. 2918/16)
1.36.Mestská liga malého futbalu Považská Bystrica – vo výške 1 000,00 €
 na zorganizovanie „XVI. ročník Mestskej ligy malého futbalu Považská
Bystrica“ – na čiastočnú úhradu nákladov na prenájom športovej haly a
na nákup futbalových dresov, kopačiek, lôpt, chráničov, sietí,
zdravotníckych potrieb, vecných cien (s výnimkou potravín) a pohárov
(spis č. 2903/16)
1.37.Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica – vo
výške 800,00 €
 na čiastočné pokrytie činnosti TJ – na čiastočnú úhradu cestovného na
majstrovské zápasy, prípravné zápasy, turnaje, na prenájom a energie
telocvične a na nákup športových potrieb (spis č. 2496/16)
1.38.Telovýchovná jednota Skaličan Praznov – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie futbalového turnaja a na činnosť futbalového klubu –
na čiastočnú úhradu nákladov na údržbu ihriska (PHM, hnojivo, vápno),
prenájom telocvične, ihriska, nákup lôpt, kopačiek, športových pomôcok,
dresov a pohárov (spis č. 2938/16)
1.39.Telovýchovná jednota Družstevník Šebešťanová – vo výške 500,00 €
 na zabezpečenie športovej činnosti a údržbu areálu TJ – na čiastočnú
úhradu nákladov na nákup PHM, oleja, hnojiva, trávy, na servis kosačky,
náklady na energie, nákup športových potrieb pre mládežnícke družstvo,
družstvo dospelých, prípravky a na úhradu štartovného pre družstvo
dospelých (spis č. 2797/16)
1.40.Telovýchovná jednota Považan Podvažie – vo výške 500,00 €
 pre futbalové družstvo – prípravka žiaci – na čiastočnú úhradu nákladov
na nákup materiálneho vybavenia (lopty, výstroj, lekárnička, chladiaci
sprej, lajnovačka na vysýpanie čiar), cestovné náhrady na dopravu –
zápasy hrané vonku a na údržbu ihriska (nákup pohonných hmôt do
kosačky, vápno na značenie čiar, umelé hnojivo a postrek na trávu)
(spis č. 2940/16)
1.41.Telovýchovná jednota Slovan Milochov – vo výške 500,00 €
 na zabezpečenie tréningového procesu stolnotenisového oddielu
a futbalového oddielu pre žiakov a dorastencov – na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup športových pomôcok a cestovného (spis č. 2909/16)
1.42.Telovýchovná jednota Dynamo Orlové – vo výške 500,00 €

 na činnosť TJ – na čiastočnú úhradu nákladov na nájom nehnuteľnosti –
športoviska, elektrickú energiu, vodu, nákup PHM do kosačky a údržbu
ihriska (spis č. 2754/16)
1.43.Združenie rodičov pri ZŠ Slovanská ul. v Považskej Bystrici – vo výške
500,00 €
 na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej – na čiastočnú úhradu
nákladov za dopravu na medzinárodné turnaje žiakov v hádzanej –
Interball 2016 – Tatabánya, Prague Cup, Polanka Cup, Holiday Cup,
Dobiáš Cup Rožnov pod Radhoštěm (spis č. 2947/16)
1.44.Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica – vo výške 600,00 €
 na projekt „Zabezpečenie športovej činnosti Atletického oddielu Olympia
v roku 2016 – súťaže SAZ, MSsAZ, European Kids a na 41. ročník
Považskobystrickej latky o pohár primátora“ – na čiastočnú úhradu
nákladov na štartovné, cestovné, nákup materiálu (tretry, športové
náčinie, oddielové dresy, pohár primátora, stuhy, medaile a diplomy)
(spis č. 2868/16)
1.45.Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica – vo výške 600,00 €
 na zabezpečenie športovej činnosti mládeže – na čiastočnú úhradu
nákladov na cestovné a štartovné pre pretekárov na preteky, prenájom
telocvične ZŠ Považská Teplá, nákup dievčenských dresov na preteky,
plachty na doskočisko skok vysoký, žrďky na skok o žrdi a kovové gule
(spis č. 2864/16)
1.46.Šachový klub Považské Podhradie – vo výške 250,00 €
 na podporu šachu detí a mládeže v regióne Považská Bystrica – na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup šachového vybavenia, programov,
kníh, medailí, diplomov, vecných cien, štartovného, dopravných nákladov
a na ubytovanie (spis č. 2478/16)
1.47.Šachový klub Sparta Považská Bystrica – vo výške 250,00 €
 na výučbu šachu a účasť na šachových turnajoch – Majstrovstvá
Slovenska v Banskej Štiavnici, Majstrovstvá Slovenska mládeže a Open
Tatry 2016 – na čiastočnú úhradu nákladov na štartovné, cestovné
a ubytovanie (spis č. 2764/16)
1.48.Hokejbalový klub HBC, Považská Bystrica – vo výške 900,00 €
 na projekt: „Hokejbalová extraliga 2016 a podporu športu detí a mládeže
v meste Považská Bystrica“ – na čiastočnú úhradu nákladov na
štartovné, členské, cestovné na zápasy a na nákup hokejbalovej výstroje
(hokejky, chrániče, rukavice a dresy) (spis č. 2936/16)
1.49.JUDO klub Sparta, Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na zorganizovanie „XIII. ročníka Grand Prix mesta Považská Bystrica
v jude“ – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup pohárov, štítkov,
medailí a stúh (spis č. 2911/16)
1.50.Atletická škôlka Sparťankovia Považská Bystrica – vo výške 200,00 €
 na podporu športovej činnosti – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
športových pomôcok pre deti (spis č. 2809/16)
1.51.„Považskobystrický basketbal“ Šebešťanová – vo výške 1 000,00 €
 na projekt „Podpora mládežníckeho basketbalu v Považskej Bystrici“ –
na čiastočnú úhradu nákladov na materiálne vybavenie – na nákup
dresov, športových odevov (krycie súpravy, tričká, mikiny), telocvičné
náradie, športové potreby, na úhradu cestovných nákladov, štartovné a
registračné poplatky (spis č. 2811/16)

1.52.CreativeColours Považská Bystrica – vo výške 900,00 €
 na zorganizovanie športových podujatí pre deti a mládež – veľkonočný a
mikulášsky stolný tenis, sálový hodový futbal a nohejbalový turnaj – na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup pohárov, medailí, diplomov,
vecných cien (s výnimkou potravín) a športového materiálu (spis č.
2630/16)
1.53.Horolezecký klub Manín Považská Bystrica – vo výške 500,00 €
 na činnosť klubu – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup lezeckých
chytov na umelú stenu (spis č. 2871/16)
1.54.Považskobystrický plavecký oddiel Považská Bystrica – vo výške
1000,00 €
 na zorganizovanie „Májová vlnka – 9. ročník plaveckých pretekov
v meste“, účasť na plaveckých pretekov v rámci EÚ a na činnosť
plaveckého oddielu – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup medailí a
cien pre zúčastnené deti, štartovné a nákup plaveckých pomôcok (ťapky,
plutvy, plavky) (spis č. 2790/16)
1.55.Slovenský zápasnícky klub Považská Bystrica – vo výške 300,00 €
 na podporu a rozvoj žiakov a mládeže – na čiastočnú úhradu nákladov
na nákup zápasníckej žinenky, dresov, športovej obuvi, na cestovné,
štartovné a na prenájom telocvične (spis č. 2801/16)
1.56.Tenisový klub seniorov Považská Bystrica – vo výške 800,00 €
 na činnosť tenisového klubu – na čiastočnú úhradu nákladov na nájom
tenisových kurtov a telocvične (spis č. 2482/16)
2. poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016 v rámci
programu 10 – Grantový program, položka – 2. odchyt túlavých zvierat týmto
žiadateľom:
2.1. Hafkáči Považská Bystrica – vo výške 10 000,00 €
 na pomoc opusteným a týraným psom na území mesta – na čiastočnú
úhradu nákladov na veterinárne ošetrenie, poplatkov za asanáciu,
klinických vyšetrení vzoriek ŠVaPÚ, nákup podložiek, podstieľok,
pelechov, potrieb do búd, liekov, krmiva, PHM, čistiacich, dezinfekčných a
pracích prostriedkov, potrieb na údržbu útulku (vonkajšiu, vnútornú), na
úpravu priestorov, kotercov a búd (náradie, osvetlenie, zámky, metly,
kýble, lopaty, odvoz komunálneho odpadu), nákup potrieb pre psov
(misky, vodítka, obojky, postroje, košíky, obleky), prepraviek pre psov,
pracovných odevov, obuvi a ochranných pomôcok pre členov združenia
(spis č. 2568/16)
C/ súhlasí
1. s uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácie z výdavkovej časti bežného
rozpočtu na rok 2016 v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1.
ostatné transfery a položka – 2. odchyt túlavých zvierat 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
2016, na použitie podľa rozhodnutia primátora mesta vo výške 3 050 €.
D/ neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016 týmto
žiadateľom:

1. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
 na zorganizovanie podujatia „S úsmevom na tvári“, zloženého z dvoch
častí: „Dedif“ – detský divadelný festival súborov a jednotlivcov mesta
Považská Bystrica a „Svetlušky“ – súťaž pre mentálne a zdravotne
postihnuté deti – na čiastočnú úhradu nákladov na nákup materiálu na
tvorivé dielne a cien pre účinkujúcich (s výnimkou potravín)
(spis č. 2925/16)
2. VETERÁN KLUB MANÍN, Považská Bystrica
 na vydanie knižnej publikácie o prvom motocykli vyrábanom v Považskej
Bystrici „MANET M90“ – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s tlačou
publikácie a na propagáciu (spis č. 449/16)
./.
3/ Návrh na dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016 v rámci
programu 10 - Grantový program, položka – 1. ostatné transfery, pre Hokejový
klub HK ´95 Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Anton Martaus, prednosta MsÚ
Uznesenie číslo 35/2016
Mestská rada
A/ konštatuje, že
predkladaný návrh na dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2016
v rámci programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné transfery, pre
Hokejový klub HK ´95 Považská Bystrica 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 2016 v rámci
programu 10 – Grantový program, položka - 1. ostatné transfery pre Hokejový
klub HK ´95 Považská Bystrica – vo výške 20 000,00 €
 na projekt: „Podpora Mesta Považská Bystrica talentovaných detí a mládeže v
Hokejovom klube HK´95 Považská Bystrica“ – na čiastočnú úhradu
dopravných (cestovných) nákladov pre dorast, žiakov, prípravku a na nákup
hokejového materiálu pre dorast (spis č. 3068/2016)
./.
4/ Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Považská Bystrica v roku 2016
Predkladá: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta
Uznesenie číslo 36/2016
Mestská rada
A/ konštatuje, že
jej bolo predložených na prerokovanie 12 návrhov na udelenie verejných ocenení
mesta Považská Bystrica,

B/ odporúča
mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Považská Bystrica v roku 2016
slovenskému hercovi a humoristovi Jánovi Krónerovi, rodákovi z Považskej
Bystrice, pri príležitosti jeho životného jubilea, za významný prínos v oblasti
slovenskej divadelnej a filmovej hereckej tvorby a za šírenie dobrého mena mesta
Považská Bystrica.

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

V Považskej Bystrici 29. 4. 2016

