
Zápisnica 
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 16. 08. 2011 

 
 
Prítomní:  Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:   1.  Otvorenie 
            2.  Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
            3.  Prerokovanie žiadostí 
            4.  Rôzne, záver 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a v zastúpení viedol člen komisie a poslanec MsZ Mgr. Ľubomír Vida  
 
K bodu 2/ 
materiál č. 72/11 – Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 96/2008 o určení príspevkov ...  – komisia 
berie materiál na vedomie a odporúča MsZ  dodatok schváliť bez pripomienok; 
 
materiál č. 74/11 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa 
progr. rozpočtu  za obdobie I. – VI. 2011 – komisia prerokovala materiál a odporúča MsZ  
plnenie rozpočtu a monitorovaciu správu zobrať na vedomie; 
 
materiál č. 75/11 – Návrh II. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2011 -  
komisia prerokovala návrh úpravy  a odporúča MsZ  úpravu schváliť s pripomienkou, aby  bol 
upravený rozpočet v časti program 10 – šport, športová hala. Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet 
o 15200,- €. 
 
Vyradenie veľkoplošných šachovníc – komisia odporúča šachovnice ponúknuť CVČ Spektrum 
Prievidza, šachovému klubu, prípadne prevádzkovateľovi golfového ihriska. V prípade, že 
neprejavia o ne  záujem pre ich značné skorodovanie, navrhuje komisia šachovnice zlikvidovať – 
odovzdať do zberných surovín.  
 
K bodu 3/ 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti: 
Odporúča vyplatiť 160 € Športovej škole  karate Prievidza na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s účasťou na CEKL – Stredoeurópskej lige karate. Účel bude dohodnutý v Zmluve 
o poskytnutí príspevku. Tento bude vyplatený z kapitoly 10.2.3 – podpora mládežníckeho športu. 
Zároveň odporúča prispieť na zakúpenie žinenky – tatami dotáciou vo výške 210 €. Túto dotáciu 
podmieňuje komisia s možnosťou sprístupnenia a využívania predmetnej žinenky aj inými 
subjektmi  trénujúcimi v priestoroch CVČ. 
 
Komisia neodporúča finančnú dotáciu pre p. Františka Číža na 11. majstrovstvá sveta veteránov 
v behu do vrchu, nakoľko p. Číž nespĺňa kritéria VZN  107/2010 O poskytovaní dotácii z rozpočtu 
mesta.  
 
Stolnotenisový klub Prievidza – komisia prerokovala žiadosť o odpustenie platieb za prenájom 
priestorov CVČ, ktoré využíva klub na  tréningy a zápasy. Nakoľko žiadosť prišla len 
prostredníctvom e-mailu a nebola úplná, žiada komisia túto podať opätovne na predpísanom 
formulári.  
 
 



 
 
K bodu 4/ 
Memoriál I. Surového – komisia odporúča neorganizovať naďalej memoriál v takej podobe, ako 
doteraz. Zároveň ukladá členom  komisie pp. Pavlovi Takáčovi  a Petrovi Hupkovi spracovať 
propozície športovej akcie, ktorá by bola organizovaná v spolupráci s CVČ na sklonku školského 
roka pod /zatiaľ pracovným/ názvom „ Mestský športový deň prievidzských základných škôl – 
Memoriál I. Surového„ a bola by vyvrcholením celoročných športových súťaží prebiehajúcich na 
školách. Na uvedené podujatie plánujeme prizvať aj zástupcov škôl z partnerských miest.  
 
Komisia sa zaoberala listom p. Ulického Vladimíra, ktorý sa tento rok dožíva 85.narodenín. Celý 
život sa aktívne venoval zápaseniu a získal titul vzorný a zaslúžilý tréner. Aj keď nie je 
obyvateľom mesta Prievidza, komisia navrhuje uverejniť jeho profil v Novinkách. 
 
Komisia sa oboznámila oznámením člena komisie, p. Ivana vaňa, ktorý sa vzdal svojho členstva 
v komisii z osobných dôvodov. Komisia berie jeho rozhodnutie na vedomie a odporúča toto riešiť 
v MsR a následne MsZ Prievidza. 
 
Komisia odporúča vedeniu mesta nasledovné riešenie pri prenajímaní telocviční  ZŠ a CVČ: 
Tréningy detí a mládeže, ktorí sú organizovaní v kluboch spoplatniť do výšky 2,5 €/hod 
Tréningy seniorov organizovaných v kluboch spoplatniť do výšky 5 €/hod 
Spoplatnenie komerčného využívania telocviční ponechať na rozhodnutí riaditeľov jednotlivých 
zariadení.  
Komisia zároveň navrhuje, aby boli pri prenajímaní priestorov uprednostňované tréningy žiakov 
danej školy a aby pre deti a mládež boli vyhradené hodiny na tréningy max.do 18.00 hod.  
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
18. 8. 2011  
 
 
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda komisie                

 
 
    


