
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu pri MsZ zo dňa 14. 3. 2012 

 
 
Program     Otvorenie 
   Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
   Prerokovanie žiadostí o finančný príspevok 
   Návrh novej koncepcie športových tried 
   Záver 
 
Prítomní Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
K bodu 1/ 
Komisu otvoril a viedol jej predseda, ktorý úvodom prítomných členov oboznámil s jej programom. 
 
K bodu 2/ 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 125/2012  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území mesta Prievidza – komisia materiál berie na vedomie bez 
pripomienok. 
 
Doplnok č. 3 k internej smernici  č.65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza – 
komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
Návrh dodatku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej 
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri materských a pri základných školách – komisia berie na vedomie 
 
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou – komisia materiál prerokovala, avšak  odporúča zvýšiť výšku preddavku na sumu 150 €. 
 
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. 
Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2011 – komisia berie na 
vedomie bez pripomienok. 
 
K bodu 3/ 
Komisia Prerokovala žiadosť Olympijského klubu Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo 
výške 100 € na úhradu časti nákladov spojených s organizovaním už 19. ročníka Memoriálu 
A.Schuta neregistrovaných hráčov v basketbale. Nakoľko na kapitole komisie v rozpočte mesta nie 
sú žiadne finančné prostriedky, žiadosťou sa budeme opäť zaoberať až po úprave rozpočtu.  
 
K bodu 4/ 
Rokovania komisie sa zúčastnil riaditeľ I. ZŠ Ul. S.Chalupku. Mgr. Pasovský informoval členov 
komisie o pripravovanej novej koncepcii športových tried. Táto sa pripravuje v súvislosti so 
pripravovaným zrušením III. ZŠ S. Chalupku a následným prechodom športových tried na I.ZŠ S. 
Chalupku. Riaditeľ navrhol stretnutie všetkých zainteresovaných – školy, rodičov, zástupcov klubov 
a KŠ, kde by predostrel svoje návrhy o ktorých informoval komisiu. 
 



Navrhuje ponechať pre potreby I. ZŠ S. Chalupku priestory 1. pavilónu aj jedálne a telocviční, ďalej 
navrhuje hľadať spoločné možnosti na rekonštrukciu ľahko-atletického štadióna tak, aby tento mohol 
slúžiť aj iným klubom a verejnosti.  
Členovia komisie prediskutovali predostreté návrhy, doplnili vlastné poznatky z danej problematiky 
a rovnako odporúčajú zachovanie  1. pavilónu z III. ZŠ S. Chalupku zachoval pre potreby žiakov I. 
ZŠ S. Chalupku I. 
   
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
 
 
         Ing. Branislav Budák 
         Predseda komisie 


