
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza dňa 04. 04. 2012 

 
Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: Otvorenie 
     Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
     Koncepcia športu na roky 
     Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok 
     Záver 
 
 
K bodu 1/ 
Rokovanie komisie otvoril a viedol jej predseda, ktorý súčasne prítomných oboznámi s programom. 
 
 
K bodu 2/ 
Návrh VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia 
obyvateľov mesta – komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
Záverečný účet mesta za rok 2011 a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2011 – 
komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 – komisia berie na vedomie 
bez pripomienok 
 
Návrh Doplnku č.6 k VZN mesta Prievidza č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
– komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
Návrh IS č. 69 – Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v byt. domoch v majetku mesta 
Prievidza oprávneným FO a PO – komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
K bodu 3/ 
Komisia sa opätovne vrátila ku spracovanému návrhu  Koncepcie športu na roky 2011 – 2015 
a s konečnou platnosťou prítomní členovia súhlasili s jej zverejnením na internetovej stránke mesta 
Prievidza. 
 
K bodu 4/ 
Komisia prerokovala žiadosť p. Františka Číža o finančný príspevok, ktorý by použil na čiastočné 
krytie nákladov spojených s účasťou na 11. majstrovstvách sveta veteránov v behu do vrchu  
19.mája 2012  v Nemecku. Nakoľko komisia nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami 
a žiadateľ nespĺňa podmienky stanovené vo VZN č. 107/2010, neodporúča vyplatiť menovanému 
žiadny finančný príspevok.  
 
K bodu 5/ 
Predseda komisie informoval o zámere vybudovať skejtbordové ihrisko v areáli nákupného centra 
Korzo. Členovia komisie s týmto návrhom súhlasili, nakoľko podobný areál je pre vyznávačov 
tohto športu v našom meste nutnosťou. Zároveň prisľúbili v rámci svojich možností maximálnu 
pomoc pri samotnej realizácii. 
 
 
 



Ďalej informoval o pripravovanej akcii  „Posolstvo hier XXX. Olympiády Londýn 2012“ ktorá sa 
bude konať 13. apríla v dopoludňajších hodinách najskôr na Námestí slobody a potom na 
atletickom štadióne I. ZŠ S. Chalupku. Cieľom Posolstva je odovzdanie olympijského ohňa 
zástupcovi mesta Prievidza a následné športové súťaže žiakov na atletickom štadióne.  
 
Pavol Takáč opätovne navrhol v prípade, že budú k dispozícii finančné prostriedky, tieto dať na 
obnovu a údržbu existujúcich ihrísk v areáloch prievidzských škôl a tieto sprístupniť verejnosti. 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
05. 04. 2012  
 
 
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda komisie 
 
 
 
 


