
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

zo dňa 15. 6. 2017 

od 69 do 72 

 

 

1)  Otvorenie 

2)  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 

3)  Prerokovanie žiadostí 

 4)  Záver 

 

číslo: 69/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní 

sociálnych služieb v meste Prievidza.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o poskytovaní 

sociálnych služieb v meste Prievidza. 

 

číslo: 70/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Futsalového clubu Prievidza /FCP)    o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie 

nákladov spojených s činnosťou v 2.SL vo futsale v sezóne 2017/2018 – čiastočná  úhrada 

nákladov na dopravu, nákup športového oblečenia, materiálového vybavenia pre hráčov, 

tréningové pomôcky.. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Futsalovému clubu Prievidza /FCP)    finančný príspevok vo výške 700 € na 

čiastočné krytie nákladov spojených s činnosťou v 2.SL vo futsale v sezóne 2017/2018 – 

čiastočná  úhrada nákladov na dopravu, nákup športového oblečenia, materiálového 

vybavenia pre hráčov, tréningové pomôcky.  

 

číslo: 71/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Piaristickej spojenej  školy F. Hanáka  o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie 

nákladov spojených s dobudovaním multifunkčného ihriska v areáli školy. Dotáciu žiada na 

nákup športového náradia, resp. vybavenie ihriska – basketbalové koše, bránky, volejbalová 

sad, stolnotenisové stoly. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Piaristickej spojenej  školy F. Hanáka  finančný príspevok vo výške 1000 € na 

čiastočné krytie nákladov spojených s dobudovaním multifunkčného ihriska v areáli školy. 

Dotáciu odporúča použiť na nákup športového náradia, resp. vybavenie ihriska – basketbalové 

koše, bránky, volejbalová sad, stolnotenisové stoly.  

 



číslo: 72/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Šachového klubu Prievidza  o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie nákladov 

spojených so zabezpečením projektu „Nájdime k sebe cestu“ -   výmena mládežníkov formou 

pobytového tábora pre deti z Albánska a Slovenska, prioritne z Prievidze.  

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Šachovému klubu Prievidza    finančný príspevok vo výške 200 € na čiastočné 

krytie nákladov spojených so zabezpečením projektu „Nájdime k sebe cestu“ -   výmena 

mládežníkov formou pobytového tábora pre deti z Albánska a Slovenska, prioritne 

z Prievidze.  

 

 

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

                         Ing. Branislav Bucák 

                predseda KŠMaVA 
 

 


