
ZÁPISNICA 
z rokovania komisie športu  konanej 13. júna 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 komisie Ing. Branislav Bucák 
 
K bodu 2/ 
Interná smernica č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou – komisia berie na vedomie bez pripomienok 
 
K bodu 3/ 
Komisia prerokovala nasledovné žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie: 
 
Komisia odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 200 €  pre TJ SOKOL Prievidza. Financie 
budú použité na čiastočné krytie nákladov spojených s účasťou na Medzinárodnom turnaji 
v jude v Chorvátsku – Splite v dňoch 23. 6. – 4. 7. 2011 – doprava, ubytovanie. 
 
Komisia neodporúča dotáciu pre ZK  Baník Prievidza, nakoľko na rokovaní minulej komisie, 
t.j. 16. 5. 2011 bola pre ZK Baník schválená dotácia vo výške 2000 € na podporu 
mládežníckeho športu. Z toho dôvodu žiadosť o fin. príspevok vo výške 500 € komisia 
zamieta. Na 39. ročník Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo v.š. môžu využiť už 
schválený príspevok.  
 
Komisia zatiaľ neodporúča dotáciu pre OZ LACROSSE CLUB PRIEVIDZA HAMMERS, 
nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje. Po doplnení sa ňou komisia bude 
opätovne zaoberať.  
 
K bodu 4/ 
Ing. Bucák informoval členov komisie o jeho účasti na slávnostiach športu v partnerskom 
meste Luserna San Giovanni. Skonštatoval, že by bolo dobré organizovať podobné športové 
podujatie aj v našom meste. Navrhol osloviť partnerské mestá s tým, aby nám zaslali 
informáciu o tom, aké športy sú u nich dominantné a na základe toho by sme mohli pripraviť 
propozície športových súťaží a tieto organizovať každoročne aj za účasti partnerských miest.  
 
P. Takáč informoval o aktivite, ktorú vyvíja hokejový klub. Ide o spoluprácu s hokejovým 
klubom v partnerskom meste Šumperk s tým, že by vzájomne okrem turnajov spolupracovali 
aj pri organizovaní sústredení. Spoločné akcie by nemali byť len športové, ale aj poznávacie, 
t.j. aby deti spoznali kultúru a život v partnerských mestách. 
 
Ing. Hupka skonštatoval, že čosi podobné by bolo organizovať aj u iných športov – basketbal, 
futbal a pod.  
 
 
 



Predseda komisie informoval o stretnutí u p. viceprimátorky ohľadne športu a organizovaní 
spoločných športových akcií spoločne s partnerskými mestami. O výsledkoch rokovania bude 
informovať na najbližšom rokovaní komisie.  
 
R. Petrášová informovala  o  pripravenosti Olympiády MŠ, ktorá sa bude konať 16. 6. 2011 
od 9.00-12.00 h v City aréne Prievidza a zároveň členov komisie pozvala na túto športovú 
udalosť.  
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová      Ing. Branislav Bucák 
16. 06. 2011         predseda komisie 


