
 
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 
 
 
 
 
 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 16. 6. 2016 
  od 66 do 71 

 
 
 

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 16.6.2016 
od 66 do  71 

 
číslo: 66/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 4. k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 
fyzických osôb.  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 4. k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
a ďalších fyzických osôb.  

 
číslo: 67/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Základnej školy Ul. S.Chalupku o rozpočtový presun finančného príspevku na  úhradu 
časti nákladov spojených s účasťou družstva chlapcov tamojšej školy, ktorý sa v júni 2016 
zúčastnia Majstrovstiev Slovenska v basketbale  

II.  odporúča MsZ 
schváliť Základnej škole Ul. S.Chalupku  rozpočtový presun finančného príspevku vo výške 150 
€ na  úhradu časti nákladov spojených s účasťou družstva chlapcov tamojšej školy, ktorý sa 
v júni 2016 zúčastnia Majstrovstiev Slovenska v basketbale. 

 
číslo: 68/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť EL LAbel s.r.o poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov spojených 
s organizovaním Hornonitrianskej futbalovej 24-ka – 4. Ročník v Handlovej. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť poskytnutie príspevku formou zakúpenia dvoch darčekových košov v celkovej hodnote 
80 €.  
 

číslo: 69/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Korfbalového  klubu SKK Dolphins Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo na 
úhradu časti nákladov spojených s účasťou mládeže – veková kategória 11-13 rokov na 
Medzinárodnom stretnutí talentovanej mládeže v Belgicku – Antwerpy. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Korfbalovému  klubu SKK Dolphins Prievidza  poskytnutie finančnej dotácie vo 
výške 400 € na úhradu časti nákladov spojených s účasťou mládeže – veková kategória 11-13 
rokov na Medzinárodnom stretnutí talentovanej mládeže v Belgicku – Antwerpy.  



číslo: 70/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Korfbalového  klubu SKK Dolphins Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie vo na 
úhradu časti nákladov spojených s účasťou družstva seniorov na Prvom kole pohára európskych 
majstrov Wales – Veľká Británia. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť Korfbalovému  klubu SKK Dolphins Prievidza  poskytnutie finančnej dotácie vo 
výške 300 € na úhradu časti nákladov spojených s účasťou družstva seniorov na Prvom kole 
pohára európskych majstrov Wales – Veľká Británia. 

. 
číslo: 71/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

Informáciu o konaní XXV. Ročníka nonstop basketbalu v Nedožeroch-Brezanoch. 
II.  odporúča MsZ 

Podporiť  XXV. Ročníka nonstop basketbalu v Nedožeroch-Brezanoch formou zakúpenia dvoch 
darčekových košov v celkovej hodnote 80 €.  
  

 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
                Ing. Branislav Bucák 
              predseda KŠMaVA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


