
 
 

Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
zo dňa 12. 1.2017 

  od 1 do 5 
 

číslo: 1/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Materiál č. 3/17 – Návrh Doplnku č. 1 k IS č.55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta 

Prievidza. Komisia tento po prerokovaní odporúča schváliť.  

(Hlasovanie: za 10 proti: 0, zdržal sa:0) 

. 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Materiál MsZ č. 3/17 – Materiál č. 3/17 – Návrh Doplnku č. 1 k IS č.55 – Štatút výborov 

volebných obvodov mesta Prievidza. 

 
 
číslo: 2/2017 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť TJ VPS Hradec Prievidza o vyplatenie dotácie vo výške 1147,50 €  na úhradu 

prevádzkových nákladov  a údržbu športových ihrísk v mestskej časti Hradec a  Malá Lehôtka 

a na činnosť TJ VPS Hradec pri zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho športu.  
II.  odporúča MsZ 

vyplatiť TJ VPS Hradec Prievidza v zmysle Uzn. MsZ č. 502/16 zo dňa 5. 12. 2016 dotáciu vo 

výške 2 295 €, slovom dvetisícdvestodevňťdesiatpäť eur s tým, že v zmysle zmluvy o poskytnutí 

finančnej dotácie bude klubu vyplatená na 1. polrok 2017 polovica finančnej čiastky – 1 147,50 

€, slovom  jedentisícstoštyridsaťsedem eur päťdesiat centov na úhradu prevádzkových nákladov  

a údržbu športových ihrísk v mestskej časti Hradec a  Malá Lehôtka a na činnosť TJ VPS Hradec 

pri zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho športu.  
 

číslo: 3/2017 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Olympijského klubu Prievidza o vyplatenie dotácie vo výške 700 €  v zmysle štatútu 

ocenenia k vyhláseniu najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu 

o Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2016 vo výške 700 € na 

krytie časti nákladov spojených s organizovaním vyhlásenia športovcov.  

II.  odporúča MsZ 
vyplatiť Olympijskému klubu Prievidza v zmysle štatútu ocenenia k vyhláseniu 

najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu o Cenu krištáľového 

páva a Ceny fair play okresu Prievidza a Uzn. MsZ č. 502/16 zo dňa 5. 12. 2016 dotáciu vo 



výške 700 €, slovom sedemsto eur  na krytie časti nákladov spojených s organizovaním a 

materiálno-technickým zabezpečením vyhlásenia športovcov.  

 

číslo: 4/2017 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Slovenského  skautingu, 14. zbor Prievidza o poskytnutie dotácie vo výške 700 € na 

krytie časti nákladov spojených s voľnočasovými aktivitami detí a mládeže.   

II.  odporúča MsZ 
vyplatiť Slovenskému skautingu, 14. zbor Prievidza  dotáciu v požadovanej vo výške 700 €, 

slovom sedemsto eur na krytie časti nákladov spojených s voľnočasovými aktivitami detí 

a mládeže.   

 
číslo: 5/2017 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť FC Baník Horná Nitra podpísanie dodatku k nájomnej zmluve medzi klubom a TSMPD 

v ktorom by bolo upravené pranie prádla pre klub.    

II.  neodporúča MsZ 
uzatvárať dodatok k nájomnej zmluve medzi TSMPD a FC Baník Horná Nitra. 

III. odporúča MsZ 

vzhľadom na daňové a účtovné súvislosti, otvoriť spôsob zabezpečovania prania prádla FC Baník 

Horná Nitra pri uzatváraní novej nájomnej zmluvy po realizácii rekonštrukcie futbalového 

štadióna a k tomu prislúchajúcej dotačnej zmluvy na jej plnenie. 

 

.   

 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


