
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre  
  zo dňa 31.10.2022 

 
 
Spôsob rokovania: Per Rollam 
 
Prítomný: 7 (Košťál, Greššo, Kretter, Rathouský, Turba, Bubák, Surovec) 
Ospravedlnení: 5 (Hlavačka, Sailerová, Cocher, Bakay, Pravda) 

Neospravedlnení: 0 
 
Program:   
 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania  
2. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry pre zdravotne znevýhodnených 

športovcov  
 
Zasadnutie komisie viedol podpredsseda: Ing. Peter Košťál, PhD. 
 
 
K bodu 1/ 
 
 
Otvorenie 
Podpredseda komisie vyzval zapisovateľa komisie aby pripravil návrh uznesenia k bodu 
programu č. 2 a elektronicky zaslal návrh znenia uznesenia všetkým členom komisie za účelom 
hlasovania k uvedenému bodu programu. 
 
 
(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



K bodu 2/ 
 
Zapisovateľ komisie predložil členom komisie elektronicky návrh na pridelenie dotácií 
z rozpočtu mesta Nitry pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Komisia posudzovala 
jednotlivé žiadosti, ktoré boli doručené v priebehu kalendárneho roka na podateľňu MsÚ  
a uznesením č. 6/2022-KŠ 
o d p o r ú č a 
mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť dotácie pre zdravotne znevýhodnených športovcov 
nasledovne: 
 
 

P.č. Žiadateľ Predmet žiadosti Žiadosť Návrh 
komisie 

1. Slovenská Spoločnosť pre 
rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne 
postihnutých – Arabeska 

Prenájmy 
tréningových 
priestorov, športové 
potreby a pomôcky 

3700 € 1020 € 

2. Spoločnosť parkinson 
Slovensko – Regionálny klub 
Nitra 

Prenájmy športovísk, 
Cestovné náklady na 
podutia, činnosť 
združenia 

1400 € 660 € 

3. ŠK NS Scorpioni Nitra Cestovné náklady na 
podujatia 
a materiálne 
zabezpečenie klubu 

Nešpecifikovaná 
výška dotácie 

660 € 

4. Pod Borinkou, o.z. Športové náradie 
a pomôcky 
(kolobežky, lopty,  

1000 € 660 € 

Spolu 3000 € 
 
 
(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 



Uznesenie 
 
Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 31.10. 2022 
 
 
Uznesenie č.6/2022 - KŠ 
 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  
p r e r o k o v a l a 
návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry pre zdravotne znevýhodnených športovcov 
o d p o r ú č a 
mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť dotácie pre zdravotne znevýhodnených športovcov 
nasledovne: 
 

P.č. Žiadateľ Predmet žiadosti Žiadosť Návrh 
komisie 

1. Slovenská Spoločnosť pre 
rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne 
postihnutých – Arabeska 

Prenájmy 
tréningových 
priestorov, športové 
potreby a pomôcky 

3700 € 1018 € 

2. Spoločnosť parkinson 
Slovensko – Regionálny klub 
Nitra 

Prenájmy športovísk, 
Cestovné náklady na 
podutia, činnosť 
združenia 

1400 € 660 € 

3. ŠK NS Scorpioni Nitra Cestovné náklady na 
podujatia 
a materiálne 
zabezpečenie klubu 

Nešpecifikovaná 
výška dotácie 

660 € 

4. Pod Borinkou, o.z. Športové náradie 
a pomôcky 
(kolobežky, lopty,  

1000 € 660 € 

Spolu 2998 € 
 
 
(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................             ............................................. 
         Mgr. Róbert Šiška     Ing. Peter Košťál, PhD. 
          sekretár komisie      podpredseda komisie 


