Zápisnica
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 11. mája 2012
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : Otvorenie
Prerokovanie materiálov do orgánov mesta
Prerokovanie žiadostí
Rôzne

Stanovisko komisie športu k materiálom MsZ - máj 2012
Mat. č. 35/12 – Návrh Internej smernice č. 70 IS 70 – Štatút Rady mladých – komisia materiál
prerokovala a odporúča MsZ hlasovaním všetci prítomní „za“ jeho schválenie po zohľadnení
návrhu komisie na rozšírenie počtu členov Rady mladých na 11 (2 zástupcovia základných škôl
a 2 zástupcovia umeleckých kolektívov a občianskych združení) - čl. 3, bod 3, písm. c) a f).
Mat. č. 39/12 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov
na území mesta Prievidza – dodatok sleduje rozšírenie plagátovacích plôch na 31 o plochu na
Nábr. Sv. Cyrila; komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ materiál schváliť bez
pripomienok.
K bodu 2/
Komisia prerokovala žiadosť TJ Sokol Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na
realizáciu športových aktivít v roku 2012. Nakoľko v rozpočte na tento rok zatiaľ komisia
nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami, berie žiadosť len na vedomie. V prípade, že
dôjde v priebehu roku k úprave rozpočtu, opätovne sa vráti k jej prerokovaniu.
K bodu 3/
Členovia komisie rozoberali problematiku spojenú s rušením III.ZŠ S.Chalupku a prechodu
športových tried na ZŠ S.Chalupku I. Po viacerých rokovaniach, ktoré už prebehli na rôznych
úrovniach, prikláňajú sa k zriadeniu centra športu pri tejto škole a dobudovaniu celého športového
areálu.
MUDr. Cigaňák sa zaujímal o to, čo sa stalo s už vypracovaným projektom na umelý trávnik,
ktorý mal byť v areáli školy. V minulosti bol zamietnutý, ale bolo by dobré opäť ho oživiť a dať
do pozornosti poslancom MsZ Prievidza.
MUDr. Cigaňák navrhol, aby prievidzské športové subjekty mali vo svojom názve okrem iného aj
označenie „Mesto Prievidza“. Poukazuje na FC Horná Nitra. Tento v názve nemá mesto Prievidza
a mesto ich podporuje. Z názvu klubov by malo byť zrejmé že sú to kluby z Prievidze. V tomto
konkrétnom prípade navrhuje názov Futbalový klub Prievidza-Handlová, lebo takýto názov
vyjadruje príslušnosť klubu k mestu a tým sa hlási k futbalovej histórii mesta.
Zapísala: Renáta Petrášová
14. mája 2012

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie športu

