
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

zo dňa 19. 10. 2017 

od 82 do 88 

 

 

1)  Otvorenie 

2)  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 

3)  Prerokovanie žiadostí 

 4)  Záver 

 

číslo: 82/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 153/2014 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza  .  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 153/2014 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza  . 

 

číslo: 83/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Informácia o plnení kom. a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s.r.o. za obdobie 1-6/2017.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Informáciu o plnení kom. a nájomných zmlúv spol. TSMPD, s.r.o. za obdobie 1-

6/2017. 

 

číslo: 84/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu CMZ Prievidza a Doplnok č. 3 k VZN mesta 

Prievidza č. 37/1996 o územnom pláne CMZ .  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu CMZ Prievidza a Doplnok č. 3 k VZN 

mesta Prievidza č. 37/1996 o územnom pláne CMZ . 

 

číslo: 85/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť Futbalového klubu Veľká Lehôtka o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na 

organizovanie turnaja starých pánov – vyslúžilcov vo futbale za širokej účasti športových 

klubov a verejnosti.  

II.  odporúča primátorke mesta 



schváliť Futbalovému klubu Veľká Lehôtka dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 220 € na 

organizovanie turnaja starých pánov – vyslúžilcov vo futbale za širokej účasti športových 

klubov a verejnosti. 

 

číslo: 86/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Hokejového clubu Prievidza o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie nákladov na 

dopravu na zápasy . 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Hokejovému clubu Prievidza dotáciu vo výške 1000 € na čiastočné krytie nákladov 

na dopravu na zápasy.  

 

číslo: 87/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Jaroslava Franca – HEALTH STYLE Prievidza  o poskytnutie dotácie na 

čiastočné krytie nákladov – nákup športového vybavenia, ktoré bude použitý na zabezpečenie 

tréningového procesu pre deti a mládež.. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Jaroslavovi Francovi – HEALTH STYLE Prievidza dotáciu vo výške 600 € na 

čiastočné krytie nákladov – nákup športového vybavenia, ktoré bude použitý na zabezpečenie 

tréningového procesu pre deti a mládež  s tým, že po preverení možnosti nákup uskutoční 

mesto Prievidza, prípadne TSMPD.  

 

číslo: 88/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Slovenského skautingu, 14. zbor Prievidza žiada o poskytnutie dotácie na nákup 

materiálu a vybavenia, ktoré sú  potrebné pri rozdávaní betlehemského svetla..  

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Slovenskému skautingu, 14. zbor Prievidza dotáciu vo výške 200 € na nákup 

materiálu a vybavenia, ktoré sú  potrebné pri rozdávaní betlehemského svetla. 

 

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

                         Ing. Branislav Bucák 

                predseda KŠMaVA 

 

 

 


