
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 14.2.2019 

od 51 do 61 

 

číslo: 51/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2019 

II.  odporúča  primátorke mesta 

Schváliť návrh plánu aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2019 s prezentovaním činnosti 

Rady mladých raz ročne na zasadnutí MsZ. 

 

číslo: 52/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa 

funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného 

územia v znení Doplnkov č. 1 až 4. 

 

číslo: 53/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí 

/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v 

centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri 

základných školách 

II.  odporúča primátorke mesta 

Schváliť s pripomienkou dopracovať mechanizmus doplácania za neprevzatý obed ak rodič nestihne 

odhlásiť dieťa deň vopred. 

 

číslo: 54/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh IS 101 - Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb  

II.  odporúča primátorke mesta 
schváliť s pripomienkou aby sa výška ošatného odvíjala od množstva vykonaných obradov – stanoviť 

minimálny počet za rok. Žiada pripraviť do MsR materiál o počte vykonaných obradov za jednotlivé 

osoby. 

 

číslo: 55/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na 

území mesta  



II.  odporúča primátorke mesta 
Pred schválením usporiadať verejnú diskusiu aj za účastí odbornej verejnosti, zapracované pripomienky až 

následne predložená do MsZ 

 

číslo: 56/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
FK Veľká Lehôtka – žiada o dotáciu za účelom zakúpenia športovej výbavy/ dresov vo výške 600 € 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť FK Veľká Lehôtka finančný príspevok vo výške 400 € s podmienkou zapracovania erbu mesta 

na dresoch 

 

číslo: 57/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
KMG ARGO – žiada o dotáciu za účelom prenájmu športovej haly pre 5. ročník medzinárodnej súťaže 

Princess cup vo výške 360 EUR  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť KMG ARGO finančný príspevok vo výške 360 € za účelom prenájmu športovej haly. 

 

číslo: 58/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Armwrestling Warrior klub Prievidza– žiada o dotáciu za účelom  nákupu športovej výbavy (stoly) vo 

výške 500 € 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Armwrestling Warrior klub Prievidza finančný príspevok vo výške 500 € na nákup športovej 

výbavy (stoly). 

 

číslo: 59/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Jaroslav Franc HEALTHSTYLE – žiada o dotáciu za účelom nákupu športového vybavenia pre mládež 

na tréning parkouru vo výške 600 € 

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 600 € z kapitoly z kapitoly 10.2.1 žiadosti schválené komisiou športu 

rozpočtovým presunom na TSMPD, ktoré zakúpia potrebné vybavenie po dohode so žiadateľom. 

 

číslo: 60/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Karate klub Prievidza – FKŠ žiada o dotáciu za účelom prenájmu športovej haly vo výške 360 EUR  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Karate klubu Prievidza – FKŠ finančný príspevok vo výške 360 € za účelom prenájmu 

športovej haly 

 

číslo: 61/2019 

Komisia ŠMaVA: 



I .  berie na vedomie 
Jozef Štrbák – žiadosť o podporu pri organizovaní futbalového turnaja detí – nákup trofejí a cien pre 

víťazov  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť finančný príspevok vo výške 50 € z kapitoly z kapitoly 10.2.1 žiadosti schválené komisiou športu, 

prostredníctvom priameho nákupu trofejí za preddavok. 

 

 

Zapísala: Mg. Diana Šurkalová Dušeková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


