
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu 10. apríla 2013 

 
 
 
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program : 1. Otvorenie 
      2. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
      3. Prerokovanie žiadostí o dotácie 
      4. Rôzne 
 
 
K bodu 1) 
 
Materiál č. 20/2013 – Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2012 a hodnotiaca správa o plnení 
rozpočtu mesta za rok 2012 – materiály komentoval prizvaný vedúci ekonomického odboru MsÚ 
Ing. Bielický. Výsledkom hospodárenia mesta v roku 2012 bol prebytok vo výške 904 567,00 €. 
Správa audítora konštatovala hospodárenie mesta v súlade s platnou legislatívou.  
Komisia berie materiál na vedomie a  odporúča MsZ  materiál schváliť. 
 
Materiál č. 21/2013 – Návrh l. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013 – 
príjmová i výdavková časť rozpočtu mesta sa zvyšuje o sumu 940 333,00 €, čím sa dosiahne 
vyrovnanosť rozpočtu vo výške 25 085 273,00 €.  
Komisia berie materiál na vedomie a odporúča MsZ návrh l. zmeny rozpočtu schváliť. 
  
Materiál č. 22/2013 – Návrh VZN mesta Prievidza č. 137/2013 o Mestskej polícii  Prievidza – 
o obsahu návrhu  VZN  informoval zástupca náčelníka MsP  Mgr. I. Jahodník. Návrh bol spracovaný 
z dôvodu zmien v zákone o obecnom zriadení a o obecnej polícii. Komisia prerokovala návrh bez 
pripomienok. 
Komisia odporúča MsZ materiál schváliť. 
 
Materiál č. 23/2013 – Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 135/2012 mesta Prievidza o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na 
území mesta Prievidza – materiál komentovala Ing. Halahyjová. Návrh je výsledkom 
racionalizačných opatrení po dvojmesačnom prehodnocovaní  prideleného rozpočtu.  
Komisia berie materiál na vedomie a  odporúča MsZ doplnok schváliť bez pripomienok. 
 
Materiál č. 26 – Návrh doplnku č. 1 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Prievidza -  materiál komentoval vedúci sekretariátu primátorky mesta Mgr. Alojz Vlčko. Návrh bol 
spracovaný z dôvodu pripomienok komisií. Komisia športu odporúča ponechať bod 7 s tým, aby bol 
doplnený o písmeno c) aj mimo termínov uvedených vyššie na mimoriadne aktivity, ktoré nebolo 
možné vopred naplánovať 
V prílohe č. 4 – Vyhlásenie člena komisie MsZ v Prievidzi pre účely transparentného  posúdenia 
žiadosti komisia navrhuje vypustiť v bode 1 podtitul dva - blízka osoba žiadateľa, ktorým je fyzická 
osoba.  
 
K bodu 2 ) 
Komisia prerokovala žiadosť Základnej školy Ul. P.J. Šafárika Prievidza o poskytnutie dotácie na 
zakúpenie  hádzanárskych bránok, ktoré budú umiestnené na školskom ihrisku. Komisia odporúča 
rozpočtovým presunom ZŠ P.J.Šafárika vyplatiť dotáciu vo výške 1000 €. 



Komisia prerokovala žiadosť MŠ Ul. A. Mišúta o poskytnutie finančnej dotácie na zakúpenie 
športových pomôcok pre deti MŠ. Komisia odporúča rozpočtovým presunom materskej škole vyplatiť 
dotáciu vo výške 500 €. 
 
Komisia prerokovala žiadosť Ultimate frisbee team Prievidza o pomoc pri organizovaní historicky 
prvého turnaja v hádzaní lietajúceho taniera. Turnajas sa zúčastní cca 120-150 hráčov z celej SR 
a preto organizátori na jeho realizáciu potrebujú poskytnúť futbalový štadión bezplatne, prípadne so 
zľavou. Komisia odporúča poskytnúť futbalový štadión so zľavou, t.j. za  400 €. S konateľom UNIPA, 
spol. s r.o. prenájom ihriska zariadi predseda komisie.  
 
K bodu 3) 
Komisia prerokovala výzvu Asociácie športu pre všetkých na zapojenie sa do projektu : spolupráca 
samosprávy a športových organizácií. Komisia berie výzvu na vedomie a skonštatovala že spoločné 
akcie sa v meste PD realizujú: napr. Plavecká štafeta, Týždeň pohybu, Streetbal a pod. 
 
Rokovania komisie sa zúčastnil p. Matúš Richter, štatutárny zástupca Mestskej únie malého futbalu 
v Prievidzi. Členovia komisie ho upozornili na hromadiace sa sťažnosti obyvateľov z miest, kde sa 
hrajú na ihriskách turnaje malého futbalu. Sťažnosti sa týkajú hlavne hlučnosti hráčov, používania  
vulgarizmov a neporiadku, ktorý po sebe zanechajú. Komisia odporúča pohovoriť si s rozhodcami 
a uvažovať nad sankciami v prípade vulgárnych nadávok počas turnajov. 
P. Richter požiadal komisiu o pomoc pri oprave ihrísk a bránok. 
 
Rokovania komisie sa zúčastnila vedúca odboru výstavby Mgr. Mrázová. Predseda komisie 
informoval o zámere oživiť počas letnej sezóny námestie rôznymi športovými atrakciami. Na 
rokovanie komisie je potrebné prizvať architekta mesta a spoločne prerokovať návrhy komisie. 
Komisia navrhuje osadiť volejbalové ihrisko v spolupráci s TJ Stavbár Prievidza, pieskové ihrisko pre 
deti, ping-pongové stoly, basketbalové koše a pod. Odber vody by bol riešený samostatným 
vodomerom prostredníctvom UNIPA. 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
12. 04. 2013  
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda KŠ 


