
Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 20. 10. 2016 
od 85 do  90 

 
číslo: 85/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ Ul. P.Dobšinského a jej súčastí a MŠ Ul. P. Dobšinského a jej 
súčastí.   
 
II. odporúča MsZ 
Schváliť VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ Ul. P.Dobšinského a jej súčastí a MŠ Ul. P. Dobšinského a jej 
súčastí. 
 
číslo: 86/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ Malonecpalská a jej súčastí a MŠ Malonecpalská a jej súčastí.  
 
II. odporúča MsZ  
Schváliť Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení ZŠ Malonecpalská a jej súčastí a MŠ Malonecpalská a jej 
súčastí. 
 
číslo: 87/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. l Z k Štatútu mesta Prievidza.   
 
II. odporúča MsZ 
Schváliť Návrh Doplnku č. l Z k Štatútu mesta Prievidza po doplnení pripomienky -  prednostne 
osloviť prievidzských umelcov k spracovaniu návrhu sošky anjela, ktorá bude súčasťou ocenenia.  

 
číslo: 88/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 5 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v PD a ďalších fyzických osôb.  
 
II. odporúča MsZ  
Schváliť Doplnku č. 5 k IS 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v PD a ďalších fyzických osôb. 
 

číslo: 89/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 



Žiadosť SPDDD Úsmev ako dar Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie na úhradu nákladov za 
prenájom priestorov športovej haly na organizovanie charitatívnej akcie Mikulášsky Workout 
challenge day.  
 
II. odporúča primátorke mesta 
Schváliť SPDDD Úsmev ako dar Prievidza dotáciu vo výške 300 € na úhradu nákladov za prenájom 
priestorov športovej haly na organizovanie charitatívnej akcie Mikulášsky Workout challenge day. 

 
číslo: 90/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Žiadosť Stolnotenisového oddielu STK  Prievidza o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie 
nákladov spojených s činnosťou klubu. 
 
II. odporúča primátorke   
Schváliť Stolnotenisovému oddielu STK  Prievidza dotáciu vo výške 300 € na čiastočné krytie 
nákladov spojených s činnosťou klubu. 
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová             Ing. Branislav Bucák 
                 predseda KŠMaVA 
 


