
ZÁPISNICA  
z rokovania komisie   športu pri MsZ Prievidza   14. marca 2011  

 
 

Prítomní:   Podľa priloženej prezenčnej listiny  
Program :   Otvorenie  
         Prerokovanie materiálov do orgánov mesta  
         Prerokovanie žiadostí  
         Rôzne  
         Záver  
 
K bodu 1/  
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda – Ing. Branislav Bucák- Prítomných po privítaní 
oboznámil s programom rokovania komisie.  
 
K bodu 2/  
Komisia prerokovala a zaujala stanovisko k nasledovným materiálom do orgánov mesta:  
 
Návrh doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza – komisia berie na vedomie bez pripomienok  
 
Návrh doplnku č.3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.66/2002 o držaní psov na 
území mesta Prievidza – bez pripomienok  
 
Interná smernica č. 60 – Rokovací poriadok bytovej rady – komisia berie na vedomie bez 
pripomienok  
 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom 
– bez pripomienok  
 
Návrh VZN Prievidza s č. 113/2011o hospodárením bytovým fondom vo vlastníctve mesta 
Prievidza – bez pripomienok  
 
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému   nariadeniu mesta Prievidza č.111/2011o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej 
školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011- komisia 
berie na vedomie bez pripomienok.  
 
K bodu 3/  
Komisia prerokovala žiadosť p. Ireny Prchalovej o finančný príspevok vo výške 400 € pre 
syna Mariána Garbana na pokrytie nákladov spojených s jeho týždennou účasťou na 
Majstrovstvách SR v šachu v dňoch 31. 3. – 7.4. 2011 na Sliači. Komisia neodporúča 
z rozpočtu komisie poskytnúť finančný príspevok a posunula ju na riešenie do sociálnej 
komisie.  
 
So žiadosťou o spoluprácu sa na mesto Prievidza obrátili organizátori Svetového behu 
harmónie v dňoch 8. – 13. mája 2011. Mesto by sa mohlo do tejto akcie zapojiť niekoľkými 
spôsobmi: prijatie pochodne a bežcov zástupcami mesta, vystúpením miestnych kultúrnych 
súborov, zapojením športových oddielov, účasťou mládeže zo škôl, pozvanie a informácia 
médií o tejto akcii. Komisia   odporúča   túto akciu spropagovať a   postupuje žiadosť na 
riešenie aj do komisie mládeže a voľnočasových aktivít.  



 
K bodu 4/  
B.Bucák – informoval o pripravenosti akcie   „Obnova ihrísk na sídliskách“. V 1. fáze bolo 
vytipovaných 5 ihrísk /ZŠ Dobšinského, sídl. Žabník, Ul. Králika, Zapotôčky a čínsky múr/, 
ktoré si vyžadujú minimálne opravy – maľovanie čiar, oprava košov . Samotnú  obnovu  
zrealizujú  Skauti a členovia basketbalového klubu – mládež   pod dohľadom dospelých. 
O pomoc pri financovaní uvedenej akcie požiada KŠ o pomoc komisiu mládeže 
a voľnočasových aktivít prostredníctvom predsedu KŠ, ktorý je zároveň členom komisie 
mládeže.  
 
R. Frimmel informoval o príprave zimnej športovej olympiády materských škôl na 30. marca 
2011 na zimnom štadióne.   Prihlásených je 7 materských škôl. Uvedenú akciu zastrešuje 
hokejový klub, ktorý zabezpečí diplomy, program i odborný dozor. Potreba informovať 
vedúceho odboru školstva Ing. Milana Rybanského.  
 
Členovia komisie sa zaoberali myšlienkou, akým spôsobom by sa dalo docieliť „vrátenie 
športu na školy“. Odzneli rôzne návrhy:  
-    Zabezpečiť autobus, ktorý bude deti z materských škôl zvážať na zimný štadión   na   kurz 
korčuľovania  
-    Umožniť deťom na základných školách, aby mali prvé roky prístup k rôznym druhom 
športov a aby mali možnosť samé sa rozhodnúť, ktorý šport   im bude najbližší  
 
 
 
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie športu 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
17. 03 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


