
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie športu konaného 

7. februára  2013 v čase od  8.15  h do 10.´15 h 
 

 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Program:      1.   Stanovisko k materiálom MsZ 

2. Prerokovanie žiadostí  
3. Pripomienky k  VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo čtu mesta 

Prievidza 
4. Rôzne 

 
 
K bodu 1.)   
Prerokovávané materiály komentoval prizvaný vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik. 
Materiál č. 12/2013 – Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov  -  dôvodom na spracovanie doplnku je zosúladenie VZN so zákonom č. 182/1993 Z. z. 
Komisia berie na vedomie bez pripomienok. 
Materiál č. 13/2013 – Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá na  predaj bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievi dza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám. Aj tento materiál sleduje zosúladenie smernice mesta so zákonom č. 182/1993 Z. z. 
Komisia berie materiál na vedomie. 
Pripomienku a odporúčací návrh mal poslanec MsZ MUDr. Cigaňák. Odporúča nájomné byty už vôbec 
nepredávať a keď, tak za polovičnú cenu. Cieľom je, aby obyvatelia neodchádzali z mesta tam, kde 
dostanú výhodnejšiu ponuku na zabezpečenie svojho bývania. Následne by sa znížila trhová cena aj 
ostatných bytov. Keď mesto vytvorí ľuďom vhodné podmienky na bývanie, vráti sa to na daniach. 
 
K bodu 2.) 
Predseda komisie informoval prítomných o žiadostiach, ku ktorým komisia zaujala nasledovné 
stanovisko: 
Športová škola karate Prievidza – žiadosť o finančný príspevok, ktorý bude použitý na čiastočné krytie 
nákladov spojených s účasťou zástupcu klubu Jána Hudeca na 40. Majstrovstvách Európy kadetov 
a juniorov v Turecku. Komisia odporúča poskytnúť dotáciu vo výške 100 € prostredníctvom CVČ 
Spektrum Prievidza. O uvedenom rozhodnutí bude predseda komisie informovať riaditeľku CVČ 
Prievidza Mgr. Gatialovú. 
 
Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza žiada o finančný príspevok na čiastočné krytie 
nákladov spojených so  zabezpečením medzinárodného hokejového turnaja  žiakov 9 ŠHT Intersport 
Prievidza Cup 2013 – komisia odporúča dotáciu vo výške 150 € prostredníctvom CVČ. Rovnako j 
o tomto odporúčaní komisie bude jej predseda informovať riaditeľku CVČ Spektrum Prievidza. 
 
TJ VPS Hradec Prievidza – čiastočné krytie nákladov spojených s materiálovým vybavením 
novovzniknutého družstva žiakov – ročníky 1999-2003.Komisia odporúča schváliť dotáciu vo výške 
300 € z kapitoly 10.2.1 – komisia športu. 
 
Športový klub Fitness Free Prievidza – žiadosť o bezplatné poskytnutie palubovky v City aréne 
Prievidza na organizovanie súťaže „Prievidza fitness cup 2013“, ktorá sa uskutoční 30.03.2013.  
komisia odporúča na uvedenú akciu bezplatne poskytnúť športovú halu. 
 
K bodu 3.) 
Predseda komisie informoval o projektoch, ktoré pripravuje mesto pre svojich obyvateľov 
a návštevníkov  v oblasti športu. Súčasne vyzval prítomných k spolupráci pri vytipovaní športovísk, 
ktoré by  pri minimálnych nákladoch na renováciu mohli slúžiť svojmu účelu – výmena, prípadne 
osadenie nových basketbalových košov, bránok, zakreslenie ihrísk a pod. 
 
 
 



Komisia iniciovala stretnutie za prítomnosti zástupcu právnej kancelárie, ekonomického odboru 
a kancelárie primátorky mesta ohľadne VZN 131/2012- poskytovanie transferov. Toto sa komisii javí 
ako moc zložité a jednotlivé body príloh si navzájom odporujú. Preto je potrebné opätovne s k nemu 
vrátiť  prehodnotiť ho. Stretnutie sa uskutoční 14. 2. 2013 o 8.15 hodine v zasadačke primátorky 
mesta. 
 
MUDr. Cigaňách navrhuje zistiť možnosť výroby a objednania medailí, na ktorých by bol znak mesta 
s označením umiestnenia (1., 2. a 3. miesto) Medaile by sa používali na všetkých turnajoch 
a súťažiach konajúcich sa v našom meste. 
 
MUDr. Cigaňák súčasne žiada vyčísliť rozdiel v hodinovej odmene poslancov a neposlancov – členov 
komisií vzhľadom na nový spôsob odmeňovania – dohody o pracovnej činnosti. O uvedenom žiada 
podať informáciu na najbližšom  rokovaní MsZ. 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
11. 02. 2013 
 
 
         Ing. Branislav Budák 
           predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


