
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu zo dňa 30. 11. 2011 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Program:  Otvorenie 
          Stanovisko k materiálom predkladaným na rokovanie MsZ 13.12.2011 
          Prerokovanie žiadostí 
          Rôzne, záver 
 
K bodu 2/ 
 
Materiál č. 110/2011 – Návrh I. úpravy rozpočtu KaSS na rok 2011  - komisia berie na 
vedomie bez pripomienok. 
 
Materiál č. 105/2011 – Návrh IS 68  - Rokovací poriadok komisie MsZ v Prievidzi na 
ochranu verejného záujmu – komisia odporúča materiál schváliť. 
 
Materiál č. 106/2011 – Etický kódex voleného predstaviteľa mesta Prievidza – komisia 
odporúča  vypustiť text za bodkočiarkou v čl. IV. ods.2. Po tejto úprave odporúča materiál 
schváliť.  
 
Materiál č. 107/2011 – Etický kódex člena komisie MsZ v Prievidzi  - neposlanca – komisia 
odporúča materiál schváliť po vypustení druhej časti vety od  textu.. a zrieka sa.. v čl. III. ods.3 
 
Materiál č. 95/2011 – Koncepcia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza na 
roky 2012 – 2015 – materiál prezentovali a k obsahu sa vyjadrovali vedúca Odboru školstva 
a SoO MsÚ spolu s ekonómkou zodpovednou za úsek školstva spolu s Materiálom vyplývajúcim 
z Koncepcie škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015. 
Ing. Vida  navrhol  zostručniť charakteristiku ZUŠ. Táto je oproti ostatným školám neúmerne 
rozsiahla. Ostatní členovia komisie s jeho návrhom súhlasili. Po úprave charakteristiky ZUŠ 
odporúčajú materiál schváliť. 
 
Stanovisko  k vyradeniu škôl zo siete škôl. 

1. Komisia odporúča vyradiť zo siete škôl  III. ZŠ na  Ul. S. Chalupku s podmienkou, že 
zostanú zachované všetky športové triedy a tiež aj telocvične pre potreby žiakov. 

2. Komisia odporúča vyradiť zo siete škôl ZŠ Mariánska.  
 
K bodu 3/ 
Komisia prerokovala žiadosti FC Baník Horná Nitra, s.r.o. o bezplatné  poskytnutie priestorov 
športovej haly na halový turnaj žiakov dňa  10. 12. 2011. Nakoľko mesto má už prečerpané 
možnosti bezplatného poskytnutia ŠH, po dohovore z vedúcim  City aréna Prievidza odporúča 
poskytnúť priestory za zvýhodnenú cenu  12 €/hod. Zvyčajná cena je 59 €/hod. 
Na halový turnaj vo futbale dievčat , ktorý sa bude konať 28.01.2012 komisia odporúča bezplatné 
poskytnutie športovej haly.  
 

 
 
 
 



K bodu 4/ 
Komisia sa zaoberala problematikou medzi mestom a Olympijským klubom Prievidza. Predseda 
komisie informoval prítomných členov o spoločnom rokovaní 16. 12. 2011. Cieľom stretnutia je 
zosúladiť  možnosti ďalšej spolupráce. 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 

01. 12. 2011 
 
 
 

 Ing. Branislav Bucák 
     predseda KŠ 


