
 
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 
 
 
 
 
 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 14. 4. 2016 
  od 46 do 56 

 
 
 

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 14.4.2016 
od 46 do  56 

 
číslo: 46/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení  príspevkov od zákonných zástupcov detí.  
II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/16 o určení  príspevkov od zákonných zástupcov 
detí. 
  

číslo: 47/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

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

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

 
číslo: 48/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Správa TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych  a nájomných zmlúv za rok 2015.  
II.  odporúča MsZ 

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

číslo: 50/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016.  
II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016. 
  

číslo: 51/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní vozidiel.  
II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
vozidiel 

 
 
 
 



číslo: 52/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta  Prievidza.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta  Prievidza. 

 
číslo: 53/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Karate klubu FKŠ Prievidza o bezplatné poskytnutie športovej haly na organizovanie 
Pohára Federácie karate.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Karate klubu FKŠ Prievidza bezplatné poskytnutie športovej haly na organizovanie 
Pohára Federácie karate.  
 

číslo: 54/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Súkromnej umeleckej školy XOANA Prievidza o bezplatné poskytnutie športovej 
haly na organizovanie detského umeleckého programu.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Súkromnej umeleckej škole XOANA Prievidza  bezplatné poskytnutie športovej haly 
na organizovanie detského umeleckého programu. 
 
číslo: 55/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Miestneho klubu Slovenský Orol o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie nákladov 
spojených s účinkovaním v ligovej šachovej  súťaži.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Miestnemu klubu Slovenský Orol dotáciu vo výške 300 € na čiastočné krytie 
nákladov spojených s účinkovaním v ligovej šachovej  súťaži.  
  

číslo: 56/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Klubu Pampúch o poskytnutie dotácie na  čiastočné krytie nákladov spojených 
s účasťou na Svetových hrách v interkrose v kanadskom Montreale. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť pre Klubu Pampúch poskytnutie dotácie vo výške 200 € na  čiastočné krytie nákladov 
spojených s účasťou na Svetových hrách v interkrose v kanadskom Montreale. 
 

Zapísala: Renáta Petrášová 
                    Ing. Branislav Bucák 
                    predseda KŠMaVA 


