
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu pri MsZ Prievidza 06. mája  2011 

 
 

Komisiu otvoril a viedol predseda. Nakoľko komisia nebola uznášania schopná, komisia sa 
nemohla zaoberať   plánovaným programom.  

Branislav  Bucák informoval o zvýšenom rozpočte   pre   šport. MsZ   schválilo 65 000 € na 
podporu 5 vytipovaných klubov. Po predbežnom rokovaní návrh na prerozdelenie finančných 
prostriedkov je nasledovný:  

hokej  24 000 € 

futbal  12 000 € 

basketbal 8500€ 

volejbal 7000 € 

zápasenie 2000 € 

presun 1500 € na kapitolu pre komisiu športu na podporu menších klubov. 

Prítomní členovia sa zaujímali, v akom štádiu sú rokovania ohľadne futbalu.  

Branislav Bucák skonštatoval, že nakoľko ešte stále prebiehajú rokovania na úrovni vedenia 
mesta a jednotlivých záujemcov o oživenie futbalu, nebude podávať žiadne unáhlené 
informácie. 

Predseda komisie  informoval o výpovedi pre Olympijský klub Prievidza z terajších 
priestorov, ktoré prevádzkovateľ – firma UNIPA – plánuje využiť na komerčné účely. 

Ľubomír Vida – zaujímala by ho odpoveď na otázku, prečo má OK Prievidza  obhajovať, 
prečo chce zostať v priestoroch, ktoré si členovia sami vybudovali za nie malé náklady. 
Odôvodnenie by mal dať predsa ten, čo dáva výpoveď. Navrhol pozvať Ing. Procházku na 
najbližšie rokovanie MsZ a na tomto fóre žiadať vysvetlenie a akým prínosom bude pre mesto 
prenájom týchto priestorov. Skonštatoval, že túto situáciu je potrebné vyriešiť zvlášť citlivo, 
pretože za celým týmto problémom sú ľudia, ktorí pre šport v meste spravili mnoho a ešte 
stále sú aktívni pri organizovaní športového diania v Prievidzi. 

Branislav Bucák navrhol zvolať spoločné stretnutie UNIPY, komisie športu a Olympijského 
klubu Prievidza a na tomto sa snažiť nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým. Zároveň 
upozornil na skutočnosť, že do OK chodia aj telesne postihnutí športovci a bolo by zvlášť 
necitlivé, keby sa títo nemohli dostať do týchto priestorov pre nich určených . 

 
 

 
Zapísala: Renáta Petrášová 
07. 05. 2011  
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda komisie športu 

 



 

  


