
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre  

  zo dňa 18.11.2020 

 

 

Miesto rokovania: Online zasadnutie 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  5 

Neospravedlnení: 0 

 

Program:   

 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. prerokovanie žiadostí športových klubov o mimoriadne dotácie pre rok 2020 

3. prerokovanie renovácie squashových kurtov v objekte Mestskej športovej haly 

4. Plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2021 

5. Rôzne 

 

 

Zasadnutie komisie viedol: JUDr. Oliver Pravda 

 

K bodu 1/ 

 

Otvorenie 

Predseda komisie otvoril zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre  (ďalej 

len „komisie“). Privítal prítomných na zasadnutí, oboznámil ich s programom zasadnutia. 

K uvedenému programu nemal nikto námietky. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

K bodu 2/ 

 

Odborný referent pre šport p. Šiška predložil  žiadosti o mimoriadne dotácie zaslané športovými 

klubmi. Komisia prerokovala predložený materiál a uznesením č. 64/2020-KŠ  odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  s c h v á l i ť  mimoriadne dotácie na činnosť klubov 

nasledovne: 

 

 Mimoriadne dotácie pre rok 2020     

č. klub  žiadosť  
návrh 

komisie   

1 
Arabeska – Prenájom športovísk a nákup 
vybavenia 2 755 € 2700   

2 
Boxing club Cirok - Prenájom športoviska, činnosť 
klubu 2 000 € 1000   

3 

HBK Nitrianski rytieri – Cestovné, ubytovanie, 
administratívne poplatky v lige, prenájom 
športoviska, materiálno-technické zabezpečenie 10 000 € 10000   



4 
Panda klub Nitra – Cestovné, ubytovanie, 
športové vybavenie, činnosť klubu 4 000 € 3800   

5 
Philosophers – Mzda trénera, športové 
vybavenie, prenájom športoviska, štartovné 10 000 € 6000   

6 
Športová akadémia Mateja Tótha – Športové 
vybavenie, tlač metodických materiálov 4 500 € 4500 

Komisia pre šport 
odporúča OŠMaŠ 
dojednať ako 
súčasť poskytnutia 
dotácie jednu 
bezplatnú licenciu 
pre MŠ a  jednu 
bezplatnú licenciu 
pre ZŠ nakoľko za 
licencie 
v súčasnosti školy 
platia a tak isto aj 
rodičia detí za 
absolvované 
tréningy. 

   Spolu  28000   

 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

K bodu 3/ 

 

Komisia prerokovala podnet na rekonštrukciu squashových kurtov v objekte Mestskej 

športovej haly na Dolnočermánskej ulici a uznesením č. 65/2020-KŠ  o d p o r ú č a  primátorovi 

mesta Nitry využiť finančné prostriedky v sume 12 000€ určené na presun do položky 642 001 

(Dotácie na šport)  na rekonštrukciu squashových kurtov v objekte Mestskej športovej haly 

a presunúť ich do príslušnej položky, z ktorej by mohla byť realizovaná rekonštrukcia v 1. 

polroku 2021 prostredníctvom spoločnosti Službyt s.r.o. . 

 

K bodu 4/ 

 

Komisia prerokovala plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2021 a uznesením č. 66/2020-

KŠ s c h v a ľ u j e  plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2021 nasledovne: 

 

13.01.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

10.02.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 



10.03.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

6.4.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

12.05.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

2.6.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

 

Záver 

JUDr. Oliver Pravda - poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Róbert Šiška 

 

 

 ..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

              sekretár komisie     predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 18.11.2020 

 

 

Uznesenie č.64/2020 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

žiadosti o mimoriadne dotácie zaslané športovými klubmi 

o d p o r ú č a   

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre s c h v á l i ť mimoriadne dotácie na činnosť klubov 

nasledovne: 

 

 Mimoriadne dotácie pre rok 2020     

č. klub  žiadosť  
návrh 

komisie   

1 
Arabeska – Prenájom športovísk a nákup 
vybavenia 2 755 € 2700   

2 
Boxing club Cirok - Prenájom športoviska, činnosť 
klubu 2 000 € 1000   

3 

HBK Nitrianski rytieri – Cestovné, ubytovanie, 
administratívne poplatky v lige, prenájom 
športoviska, materiálno-technické zabezpečenie 10 000 € 10000   

4 
Panda klub Nitra – Cestovné, ubytovanie, 
športové vybavenie, činnosť klubu 4 000 € 3800   

5 
Philosophers – Mzda trénera, športové 
vybavenie, prenájom športoviska, štartovné 10 000 € 6000   

6 
Športová akadémia Mateja Tótha – Športové 
vybavenie, tlač metodických materiálov 4 500 € 4500 

Komisia pre šport 
odporúča OŠMaŠ 
dojednať ako súčasť 
poskytnutia dotácie 
jednu bezplatnú 
licenciu pre MŠ a  
jednu bezplatnú 
licenciu pre ZŠ 
nakoľko za licencie 
v súčasnosti školy 
platia a tak isto aj 
rodičia detí za 
absolvované 
tréningy. 

   Spolu  28000   

 

(Hlasovanie za navrhnuté uznesenie: za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 

 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 18.11.2020 

 

 

Uznesenie č.65/2020 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

podnet na rekonštrukciu squashových kurtov v objekte Mestskej športovej haly na 

Dolnočermánskej ulici 

o d p o r ú č a 

primátorovi mesta Nitry využiť finančné prostriedky v sume 12 000€ určené na presun do 

položky 642 001 (Dotácie na šport)  na rekonštrukciu squashových kurtov v objekte Mestskej 

športovej haly a presunúť ich do príslušnej položky, z ktorej by mohla byť realizovaná 

rekonštrukcia v 1. polroku 2021 prostredníctvom spoločnosti Službyt s.r.o. . 

 

(Hlasovanie za navrhnuté uznesenie: za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 18.11.2020 

 

 

Uznesenie č.66/2020 - KŠ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2021 

s c h v a ľ u j e 

plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2021 nasledovne: 

 

13.01.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

10.02.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

10.03.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

6.4.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

12.05.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

2.6.2021 (streda) 14:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

(Hlasovanie za navrhnuté uznesenie: za: 6,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 


