
 
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 
 
 
 
 
 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 12. 5. 2016 
  od 57 do 65 

 
 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Záver   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 12.5.2016 
od 57 do  65 

 
číslo: 57/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Informáciuo projekte „Obnova parku pred ÚPSVaR“.   
II.  odporúča MsZ 

schváliť Projekt „Obnova parku pred ÚPSVaR“.    
 
číslo: 58/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č.6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/16 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 
Prievidza. 

 
číslo: 59/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.4 k IS 57 Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.  
II.  odporúča MsZ 

schváliť Správu TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za rok 2015.  
  

číslo: 60/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Združenia technických a športových činností Bojnice o poskytnutie finančného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vydaním publikácie propagujúcu činnosť 
ZTaŠČ Bojnice. 
II.  neodporúča MsZ 
schváliť žiadosť Združenia technických a športových činností Bojnice o poskytnutie 
finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vydaním publikácie 
propagujúcu činnosť ZTaŠČ Bojnice. 
 

číslo: 61/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Hokejového  clubu Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 800 € na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s dokompletovaním dresov v zmysle reglementu súťaží 
SZĽH..  
 



II.  odporúča MsZ 
schváliť žiadosť Hokejového  clubu Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1000 
€ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s dokompletovaním dresov v zmysle reglementu 
súťaží SZĽH.  
 

číslo: 62/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Mládežníckej basketbalovej akadémie o  poskytnutie dotácie na nasledovné projekty: 
Spoločné sústredenie klubov z družobných miest v Šumperku  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Mládežníckej basketbalovej akadémii poskytnutie dotácie vo výške 400 € na 
sústredenie klubov z družobných miest v Šumperku. 
 

číslo: 63/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Mládežníckej basketbalovej akadémie o  poskytnutie dotácie na nasledovné projekty: 
Turnaj v Šumperku 
Superfinále FYBL ligy  

II.  neodporúča MsZ 
schváliť Mládežníckej basketbalovej akadémii poskytnutie dotácie na Turnaj v Šumperku a 
Superfinále FYBL ligy.  

 
číslo: 64/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Školskej rady rodičovských združení pri Základnej škole Ulica energetikov 
Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou 
roztlieskavačiek európskeho kola súťaže Star dance – Pohyb bez bariér.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Školskej rade rodičovských združení pri Základnej škole Ulica energetikov 
Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500 € na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s účasťou roztlieskavačiek európskeho kola súťaže Star dance – Pohyb bez bariér. 
  

číslo: 65/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
II.  odporúča MsZ 

schváliť zakúpenie cien do súťaží – kníh so športovou tematikou v hodnote 200 €  pre FC 
Baník Horná Nitra na súťaže pri príležitosti MDD.  

 
Zapísala: Renáta Petrášová 
                Ing. Branislav Bucák 
              predseda KŠMaVA 
 
 
 
 


