
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu dňa 09. decembra 2011 

 
 
 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: Otvorenie 
      Prerokovanie žiadostí 
      Rôzne 
 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda – Ing. Branislav Bucák 
 
K bodu 2/ 
Komisia sa zaoberala žiadosťou Olympijského klubu Prievidza o poskytnutie dotácie na 
slávnostný aktív pri príležitosti výročia OK regiónu.  Odporúča  schváliť dotáciu vo výške 
300 € na úhradu prevádzkových nákladov a  na krytie časti nákladov spojených so 
zabezpečením slávnostného aktívu pri príležitosti 20. výročia založenia Olympijského klubu 
v regióne horná Nitra.  
 
16. 12. 2011 sa uskutoční spoločné stretnutie medzi primátorkou mesta a zástupcami 
Olympijského klubu Prievidza, aby sa vyriešili vzniknuté nedorozumenia. Komisia opätovne 
odporúča primátorke mesta prehodnotiť žiadosti OK regiónu o dotácie na Vyhlásenie 
športovcov vo výške 600 € a na plaveckú štafetu vo výške 100 €, ktoré boli v minulosti 
predmetom rokovania komisie a v zmysle ich odporúčaní sú pripravené dohody na podpis. 
 
K bodu 3/ 
Komisia odporúča primátorke mesta podporiť a podpísať zmluvu medzi SZĽH, Mestom 
Prievidza a III. ZŠ S. Chalupku o podpore  mládežníckeho hokeja.  V prípade, že nedôjde 
k podpísaniu zmluvy, bude ohrozené financovanie mládežníckeho hokeja v budúcom roku. 
Prvotná zmluva už bola podpísaná, ale nakoľko došlo k zmene názvu klubu  na Mestský 
športový hokejový klub mládež, je nutné podpísať novú zmluvu.  
 
Pán Dadík informoval členov komisie, že vo VO č. 2 vo dvore na ulici Š. Králika došlo 
prostredníctvom firmy TEZAS na pokyn poslanca MsZ Ing. R. Tkáča k odstráneniu 
basketbalových košov.  Komisia je zásadne proti odstráneniu uvedených košov, avšak 
členovia predpokladajú, že tieto boli poškodené a tak pán poslanec - aj napriek tomu, že nie je 
poslancom vo VO č. 2 – inicioval ich demontovanie a opravu. Komisia predpokladá, že na jar 
budú koše opäť upevnené na pôvodné miesto.  
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
12. 12. 2011  
 
 
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie 

 



 
 
 


