
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

zo dňa 14. 9. 2017 

od 76 do 81 

 

 

1)  Otvorenie 

2)  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 

3)  Prerokovanie žiadostí 

 4)  Záver 

 

číslo: 76/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Prievidza a monitorovacia správa programového 

rozpočtu za obdobie 1-6/2017. 

 

číslo: 77/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza pre rok 2017.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza pre rok 2017. 

 

číslo: 78/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie  

     žiadosť Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Prievidza poskytnutie dotácie na 

zabezpečenie výučby tanca a tanečné tréningy – honoráre lektorom. 

 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. dotáciu vo výške 700 € na zakúpenie 

a dokompletovanie kostýmov, ceny pre deti,  prenájom priestorov na záverečnú prezentáciu, 

doprava, prezentácia činnosti na verejnosti.   

 

číslo: 79/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie  

     žiadosť Šport klub Prievidza o poskytnutie dotácie na krytie nákladov spojených s prípravou 

kempu a turnaja PROTOUR Maďarsko – starší žiaci v termíne 8. – 12.11.2017. dotáciu žiadajú 

použiť na zabezpečenie ubytovania, dopravu a stravu. 



 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť  Šport klub Prievidza dotáciu vo výške 200 € na úhradu  nákladov na dopravu 

a ubytovanie 

 

číslo: 80/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť finančný príspevok vo výške 200 € na organizovanie stolnotenisového vianočného turnaja, 

ktorého organizátorom je KMaŠ a VO č. 7. 

 

 

číslo: 81/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť finančný príspevok vo výške 250 € na Memoriál Š. Gurtlera vo futbale, organizovaný 

KŠMaVA – zakúpenie cien, trofejí a darčekových košov pre víťazov. 

 

 

 

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

                         Ing. Branislav Bucák 

                predseda KŠMaVA 
 

 

 


