
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 2.5.2019 

od 67 do 88 

 

číslo: 67/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO  

II.  odporúča  primátorke mesta 

Schváliť Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO bez pripomienok. 

 

číslo: 68/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015, 

VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017 

II.  odporúča primátorke mesta 

Schváliť Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 

162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017 bez pripomienok.  

 

číslo: 69/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh - Doplnok č.1  k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na 

dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území 

mesta Prievidza na rok 2019.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh - Doplnok č.1  k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  

na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Prievidza na rok 2019 bez pripomienok 

 

číslo: 70/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievidza bez 

pripomienok. 

 

číslo: 71/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta   

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta bez pripomienok. 

 

číslo: 72/2019 

Komisia ŠMaVA: 



I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút VVO mesta Prievidza  bez pripomienok. 

 

číslo: 73/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Žiadosť SZĽH Infra s.r.o. Bratislava (Slovenský zväz ľadového hokeja žiadosť o udelenie súhlasu na 

umiestnenie kamery na ploche zimného štadióna v Prievidzi 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť udelenie súhlasu na umiestnenie kamery na ploche zimného štadióna v Prievidzi 
 

číslo: 74/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Záverečný účet mesta  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Záverečný účet mesta bez pripomienok. 

 

číslo: 75/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019- 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019 bez pripomienok. 

 

číslo: 76/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Rada mladých – žiada o finančný príspevok na realizáciu aktivít vyplývajúcich z plnenia Návrhu plánu 

aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza 2019 vo výške 4800 EUR  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 1350 €  na výdavky spojené s organizáciou podujatia „na realizáciu aktivít 

vyplývajúcich z plnenia Návrhu plánu aktivít rozvoja práce s mládežou z kapitoly 9.8.1 Podpora 

voľnočasových aktivít formou rozpočtového presunu na CVČ v Prievidzi. 

 

číslo: 77/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi – žiada o dotáciu na športové hry vo výške 200 EUR.  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 200€  na úhradu nákladov spojených s nákupom športového vybavenia, 

materiálno technické zabezpečenie športových hier, občerstvenie, trofeje z kapitoly 9.8.1.  voľnočasové 

aktivity detí a mládeže 

 

číslo: 78/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



Prievidzská labka o.z.– žiada o dotáciu na veterinárne ošetrenie  pouličných mačiek, kastrácie, služby 

spojené s vedením depozitu pre mačky vo výške  2500 €.  

II.  neodporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených pre komisiu športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít. 

 

číslo: 79/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Občianske združenie Fan Necpaly– žiada o dotáciu na zakúpenie skladacieho stanu, nájomné za priestory 

na činnosť OZ, hry a zábavné pomôcky, občerstvenie, vrecia na odpad, náradie na čistenie, materiálno 

technické vybavenie vo výške 1000 €.  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 200€ na úhradu časti nákladov spojených s činnosťou občianskeho 

združenia a materiálno technické vybavenie z kapitoly 9.8.1 Podpora voľnočasových aktivít. 

 

číslo: 80/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Občianske združenie La Pointe– žiada o dotáciu za účelom podpory vystúpenia žiakov baletných tried 

k ukončeniu školského roka  - prenájom sály, baletné kostýmy, výroba tanečných kostýmov, tanečné 

rekvizity, občerstvenie, ocenenia diplomy, darčeky pre účinkujúcich, tlačoviny, fotograf, nákup zvukovej 

techniky a cvičebných pomôcok vo výške 500 €.  

II.  neodporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených pre komisiu športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít. 

 

číslo: 81/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
FC Baník Horná Nitra s.r.o.– žiada o dotáciu na medzinárodné futbalové turnaje kategórie U10 a U 12 

vo výške 1200.  

II.  neodporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených pre komisiu športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít. 

 

číslo: 82/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
STG Prievidza– žiada o dotáciu na dresy vo výške 1500.  

II.  neodporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených pre komisiu športu, 

mládeže a voľnočasových aktivít. 

 

číslo: 83/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
GK Elán– žiada o dotáciu na turnaj – oblastného kola Slovenského pohára vo výške 500 EUR.  

II.  odporúča primátorke mesta 



poskytnúť prostriedky vo výške 100 € na výdavky súvisiace s nákupom cien a trofejí, občerstvenia 

a svetelného displeja na zaznamenávanie výsledkov z  kapitoly 10.2.1 žiadosti schválené komisiou športu. 

 

 

číslo: 84/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Hokejový club Prievidza– žiada o dotáciu na sezónnu hokejovú výstroj.  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 800 € na sezónnu hokejovú výstroj a materiálno technické vybavenie 

z  kapitoly 10.2.1 žiadosti schválené komisiou športu. 

 

číslo: 85/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
MŠHK mládež Prievidza n.o,– žiada o dotáciu na zabezpečenie ubytovania, stravovania, dopravy 

a materiálneho vybavenia na zápasy o titul Majstra Slovenskej republiky vo výške 1000 EUR. 

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 300 € na nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja 

a oblečenia, materiálno technické vybavenie, cestovné náklady na súťaže/zápasy, turnaje mimo mesta, 

náklady na ubytovanie a stravu spojené s účasťou na súťaži/zápase/ turnaji mimo mesta Prievidza 

s priložením zoznamu zúčastnených členov klubu -  presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za 

ubytovanie stravu z kapitoly 10.2.1 žiadosti schválené komisiou športu . 

 

číslo: 86/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
VK Prievidza -  žiada o dotáciu na čiastočné krytie nákladov seniorského mužského extraligového družstva 

-  materiálno technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, ubytovanie, štartovné, dopravu na zápasy, 

stravovanie, mzdy hráčov a realizačného tímu, propagáciu a prenájom priestorov spojených s tréningovým 

procesom vo výške 30 000 EUR. 

II.  odporúča primátorke mesta 
zahrnúť požiadavku do 1. zmeny rozpočtu ako samostatnú dotáciu vo výške 10 000 EUR, následne do 

zmluvy vyšpecifikovať oprávnené výdavky (nájom priestorov pre tréningovú činnosť športového klubu, 

nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia, cestovné náklady na 

súťaže/zápasy, turnaje mimo mesta, náklady na ubytovanie a stravu spojené s účasťou na súťaži/zápase/ 

turnaji mimo mesta Prievidza s priložením zoznamu zúčastnených členov klubu -  presná definícia miesta 

a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie stravu, poplatky zväzu za členské, štartovné a rozhodcov, 

školenie trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového 

klubu), náklady na zdravotnú službu). Komisia žiada uviesť do zmluvy povinnosť informovať v 

propagačných materiáloch a bulletinoch o podpore mesta Prievidza – dotáciu na športovú činnosť a dotáciu 

na Športovú halu aj s výškou podpory. 

 

 

číslo: 87/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
BC Prievidza -  žiada o dotáciu na čiastočné krytie nákladov seniorského mužského extraligového družstva 

– vklad do súťaží,  materiálno technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, ubytovacie  náklady, 

štartovné, dopravu na zápasy, turnaje, poplatky za rozhodcov, členské a licenčné poplatky zväzu, 



ubytovacie náklady, propagáciu a organizácia zápasov a akcií verejnoprospešného charakteru vo výške 

30 000 EUR..  

II.  odporúča primátorke mesta 
zahrnúť požiadavku do 1. zmeny rozpočtu ako samostatnú dotáciu vo výške 10 000 EUR, následne do 

zmluvy vyšpecifikovať oprávnené výdavky (nájom priestorov pre tréningovú činnosť športového klubu, 

nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia, cestovné náklady na 

súťaže/zápasy, turnaje mimo mesta, náklady na ubytovanie a stravu spojené s účasťou na súťaži/zápase/ 

turnaji mimo mesta Prievidza s priložením zoznamu zúčastnených členov klubu -  presná definícia miesta 

a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie stravu, poplatky zväzu za členské, štartovné a rozhodcov, 

školenie trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového 

klubu), náklady na zdravotnú službu). Komisia žiada uviesť do zmluvy povinnosť informovať v 

propagačných materiáloch a bulletinoch o podpore mesta Prievidza – dotáciu na športovú činnosť a dotáciu 

na Športovú halu aj s výškou podpory. 

 

 

číslo: 88/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Žiadosť o vyhradenie prostriedkov na mestské turnaje A. Schuta a memoriál Š. Gürtlera 

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 300 € na každý turnaj formou preddavku z  kapitoly 10.2.1 žiadosti 

schválené komisiou športu formou preddavku. 

 

 

Zapísala: Mg. Diana Šurkalová Dušeková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


