
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a    PRIPOMIENKY 
zo zasadnutia komisie športu konaného  14. 05.  2013  

 
 
Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:    1.  Stanovisko k materiálom predkladaným do MsZ – máj 2013 
     2. Prerokovanie žiadostí 

3. Rôzne 
 
 
K bodu 1) 
 
Materiál č. 29/2013 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 135/2013  o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území 
mesta Prievidza pre rok 2013 – o obsahu materiálu informovala prizvaná pracovníčka OŠaSoO 
MsÚ Ing. Halahyjová. Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
Materiál č. 30/2013 – Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 96/2008o určení príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ZUŠ, 
v CVČ, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských 
jedálňach pri MŠ a ZŠ – s obsahom materiálu oboznámila Ing. Halahyjová. Komisia berie 
materiál na vedomie bez pripomienok. 
 
Materiál č. 35/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 139/2013 o zrušení školského 
výchovno-vzdelávacieho zariadenia – CVČ, ako súčasť  ZŠ so sídlom na Ul. energetikov 
242/39, Prievidza. Materiál predložila Ing Halahyjová a komisia ho berie na vedomie bez 
pripomienok. 
 
Materiál č. 36/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 140/2013 o zrušení školského 
výchovno-vzdelávacieho zariadenia – CVČ, ako súčasť  ZŠ so sídlom Mariánska ul. 554/19, 
Prievidza – materiál predstavila Ing. Halahyjová; Komisia berie materiál na vedomie bez 
pripomienok. 
 
K bodu 2) 
Komisia prerokovala žiadosť Volejbalového klubu Prievidza. Odporúča dotáciu 200 €  na 
Majstrovstvá Slovenska žiakov v dňoch 10.-12.mája 2013. Nakoľko žiadosť nebola doručená 
včas, komisia odporúča riešiť dotáciu prostredníctvom CVČ Prievidza. O zrealizovaní dotácie 
bude riaditeľku CVČ informovať predseda komisie. 
 
K bodu 3) 
Zapisovateľka informovala komisiu :  



 o potrebe vyhodnotenia uznesenia MsR č. 118/13, kde komisia v súčinnosti s hlavným 
architektom mesta dostala za úlohu spracovať projekt na oživenie námestia počas letnej sezóny. 
Uznesenie je zatiaľ v štádiu plnenia, komisia čaká na stanovisko hlavného architekta.  
 
O stanovisku odd.  výstavby  k informácii p. Frimmela, člena komisie, že na športoviskách chýbajú 
kontajnery  na triedenie odpadu a smerom k športovej hale a zimnému štadiónu chýbajú odpadkové 
koše. Stanovisko tvorí prílohu tohto zápisu. Komisia odporúča v spolupráci s firmou UNIPA, spol. s r.o. 
doriešiť umiestnenie kontajnerov a odpadkových košov.  
P. Frimmel žiada informáciu týkajúcu sa osadenia smerových tabúľ k športoviskám. Táto jeho požiadavka 
odznela na rokovaní komisie14. 02. 2013. 
 
Ďalším bodom rokovania komisie bola problematika týkajúca sa  CVČ  SPEKTRUM Prievidza 
a financovanie  mládežníckych družstiev jednotlivých športových klubov. 
Pavel Takáč navrhol v záujme zníženia nákladov rozdeliť krúžky na jednotlivé školy, kde po vyučovaní sú 
voľné priestory, ktoré sú vykurované a určite by došlo k zníženiu nákladov na prevádzku CVČ. Následne 
navrhuje presťahovať zariadenie do iných, menej finančne náročných priestorov na niektorej škole 
v meste. Zostalo by tak viac prostriedkov na samotnú činnosť. Navyše v spoločných priestoroch ako CVČ 
sídli aj MsP Prievidza a zaujíma ho, v akom pomere sa podieľajú oba tieto subjekty na úhrade 
prevádzkových nákladov. 
P. Takáč ako poslanec žiada informáciu o účasti poslancov a pracovníkov mesta na pracovných 
zahraničných cestách, t.j. kto, kedy a kde bol na zahraničnej služobnej ceste.  
 
Peter Hupka informoval o zámere zrušiť prevádzkovanie telocvične Strednou odbornou  školou obchodu 
a služieb na Vinohradníckej ulici.  Aj napriek tomu, že sa jedná o priestor patriaci TSK, bolo by dobré 
keby sa ho podarilo zachrániť pre potreby mesta – trénovanie  mládežníckych družstiev. Bolo by dobré 
vyvinúť iniciatívu v spolupráci s riaditeľkou Gymnázia a zároveň aj poslankyňou TSK a MsZ Prievidza 
PaedDr. Porubcovou. 
 
Ľ. Vida  skonštatoval, že sa nerešpektujú návrhy komisií. Ako príklad by mohla slúžiť situácia 
pri rušení III. ZŠ S. Chalupku. Komisia odporučila zrušenie školy s tým, že telocvične zostanú 
zachované pre potreby tréningového procesu. V súčasnosti je jedna z telocviční zavretá aj so 
sociálnymi zariadeniami a tá druhá veľká je odpojená od elektrického prúdu a vykurovania čo 
značne obmedzilo a narušilo tréningový proces v danej telocvični. Tiež skonštatoval, že MsZ by 
malo byť informované o výstupoch z jednotlivých komisií. 
 
B.Bucák informoval o výške dotácií, ktoré mesto vyčlenilo na šport. Navrhol žiadať od TSK 
príspevky na žiakov  - stredoškolákov, ktoré dostávajú od MŠ SR. Rovnako odporučil zástupcom 
jednotlivých klubov využiť možnosť poskytnutia dotácie na šport od TSK. Informácie 
o dotačnom programe sú zverejnené na internetovej stránke  TSK. 
Navrhol na najbližšie rokovanie pozvať poslancov TSK a požiadať ich o pomoc a spoluprácu.  
Navrhuje opätovne sa zaoberať prenájmom telocviční pre mládežnícke družstvá a hlavne výškou 
nájmu. Kluby dostávajú prostriedky na činnosť od mesta prostredníctvom CVČ a následne tieto 
financie vynakladajú na úhradu nájmu za telocvične na základných školách, takže tieto sa vlastne 
opäť vrátia do rozpočtu mesta. Bolo by potrebné opätovne prehodnotiť výšku poplatkov za 
telocvične a ich úhradu zo strany žiackych družstiev. A určiť, pre jednotlivé športy ( 
napr.basketbal) domovskú telocvičňu ( telocvičňa na bývalej III.ZŠ Sama Chalupku a na I.ZŠ 
Sama Chalupku ), za ktorú by mládežnícke družstvá daných športov neplatili, nakoľko by mesto 
malo zaobstarať bezplatne priestory, ktorých je mesto zriaďovateľom na tréningovú činnosť 
jednotlivým mládežníckym družstvám pôsobiacich pod hlavičkou mesta Prievidza.  
P. Bucák okrem poslancov TSK žiada pozvať na najbližšie rokovanie aj Ing. Drozdovú z odd. 
výstavby, Mgr. Gatiala – hl. architekta mesta a Mgr. Miklasovú – ved. odb. školstva 
a starostlivosti o občana. 
 
 



Renáta Petrášová, zapisovateľka komisie       Ing. Branislav Bucák 
19. 05. 2013             predseda komisie 
 
 
 
 
 
 


