Zápisnica
z rokovania komisie športu dňa 08. 01. 2013
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: Prerokovanie materiálov
Prerokovanie žiadostí
Rôzne

K bodu 1)
Komisia prerokovala materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 29. 1. 2013:
Materiál č. 1/2013 – Doplnok č. 3 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza – doplnok sleduje vytvorenie možností na organizovanie
kult.-spoločenských podujatí v rekreačných zónach bez obmedzenia času. Komisia materiál
prerokovala bez pripomienok a odporúča MsZ doplnok č. 3 k VZN č. 117/2011 schváliť.
Materiál č. 2/2013 – VZN č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza – nariadenie bolo
spracované z dôvodu protestu prokurátora proti pôvodnému VZN č. 66/2002, ktorého niektoré
ustanovenia boli nezákonné. Komisia po prerokovaní odporúča MsZ “ VZN č. 136/2013 schváliť bez
pripomienok.
Materiál č. 3/2013 – Doplnok č. 4 k internej smernici č. 63 IS – 63 Postup verejného obstarávania pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – materiál spracovaný na podnet odboru školstva a starostlivosti
o občana a umožňuje poskytovanie účelových preddavkov zo štátneho rozpočtu pre 11 MŠ v záujme
podpory ich individuálneho profilovania. Komisia materiál prerokovala a MsZ odporúča ho schváliť.

K bodu 2)
Komisia prerokovala žiadosť Slovenského horolezeckého spolku JAMES o sprístupnenie parcely č.
404/201 na území starého lomu pod rozhľadňou /pod skalou/ na vykonávanie horolezeckej činnosti.
Budú tu osadené informačné a zákazové tabule, voľný pohyb pod skalou bude obmedzený a lezenie
povolené len organizovaným osobám s platným preukazom horolezca. Taktiež znečistenie oblasti by
bolo minimálne. Komisia súhlasí s využívaním uvedeného priestoru na lezecké účely. Svoj súhlas
podmieňuje súhlasným stanoviskom majiteľa predmetnej parcely.
Komisia prerokovala žiadosť Mgr. Juraja Pasovského, aby smel vykonávať formou živnosti funkciu
trénera v basketbalovom klube BC Prievidza mládež. Komisia nemá pripomienky a odporúča žiadosť
riešiť kladne.
K bodu 3)
Predseda komisie informoval členov komisie o iniciatíve niektorých športových klubov. Tieto majú
záujem na školách robiť nábor do svojich klubov a ich cieľom je zvýšenie športovej gramotnosti detí.
Žiadajú komisiu o pomoc pri informovaní riaditeľov prostredníctvom odboru školstva.
Ľ. Vida aj ostatní členovia túto iniciatívu vítajú a odporúčajú primátorke mesta podporiť tento zámer.

Oceňovanie športovcov 2012. Komisia navrhuje oceniť za mesto Prievidza nasledovné subjekty
a jednotlivcov:
naj športovec: Juraj Pekár
naj kolektív: BC Prievidza
naj tréner: Ivan Hiadlovský

Zapísala: Renáta Petrášová
08. 01.2013
Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

