
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

 

zo dňa 16. 3.2017 

od 49 do 56 

 

 

 

1)  Otvorenie 

2)  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 

3)  Prerokovanie žiadostí 

4)  Rôzne, záver 

 

 

číslo: 49/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy mesta Prievidza a Bojnice.  

 

 

číslo: 50/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 UPN mesta Prievidza 
II.  odporúča MsZ 

schváliť Doplnenie obsahu zmien a doplnkov č. 16 UPN mesta Prievidza s nasledovnými 

pripomienkami: 
Bod 24 – neodporúča vyhovieť 
Bod 25 – neodporúča vyhovieť 
Bod 26 – neodporúča vyhovieť 
Bod 29 – neodporúča vyhovieť 

 

 

číslo: 51/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Obsah zmien a doplnkov č. 4 ÚP- CMZ mesta Prievidza 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Obsah zmien a doplnkov č. 4 ÚP- CMZ mesta Prievidza.  

 

číslo: 52/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 



číslo: 53/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa zrušuje 

VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku požiarnej 

ochrany. 
II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2017 ktorým sa 

zrušuje VZN č. 39/1997 o povinnostiach fyzických a právnických osôb na úseku 

požiarnej ochrany. 

 

 

číslo: 54/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť Základnej školy Sama Chalupku Prievidza  o rozpočtový presun  na úhradu 

nákladov spojených s účasťou basketbalového družstva starších chlapcov na Majstrovstvách 

Slovenska.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť rozpočtový presun Základnej škole Sama Chalupku Prievidza  vo výške  200 € na 

úhradu nákladov spojených s účasťou basketbalového družstva starších chlapcov na 

Majstrovstvách Slovenska 

 

číslo: 55/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Občianskeho  združenia Jozue Prievidza  o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov 

spojených s organizovaním športových a výchovno-vzdelávacích a zábavných aktivít pre 

deti.. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť Občianskemu  združeniu Jozue Prievidza  finančný príspevok vo výške 300€ na 

úhradu nákladov spojených s organizovaním športových a výchovno-vzdelávacích 

a zábavných aktivít pre deti.  

 

 číslo: 56/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť finančný príspevok vo výške 250 € na už tradičné športové podujatie Memoriál A. 

Schuta v basketbale. Akciu pravidelne zastrešuje mesto Prievidza v zastúpení komisie športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít 

  

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

 

         Ing. Branislav Bucák 

         predseda KŠMaVA 


