
Uznesenia 
komisie športu pri MsZ Prievidza 

 
Zoznam uznesení 

komisie športu 
zo dňa 08. 01.2015 

    od 1 do 10 
 

 
 
 

1. Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 
2. Prerokovanie žiadostí 
3. Rôzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
komisie športu pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 08.01.2015 
od 1 do 10 

 
 
číslo: 1/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 141/2013 o používaní 
pyrotechnických výrobkov  

II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 161/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 141/2013 o používaní 
pyrotechnických výrobkov  
 
číslo: 2/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Športovej školy karate Prievidza o poskytnutie dotácie na organizovanie domácich  turnajov   
a zahraničné výjazdy. 

II. odporúča MsZ 
schváliť Športovej škole karate Prievidza dotáciu vo výške 650 €, slovom šesťstopäťdesiat eur  na 
nákup cien a medailí a medzinárodné výjazdy. 
 
  číslo: 3/2015 
  Komisia športu 
 

    I.      berie na vedomie 
            žiadosť Športovej školy karate Prievidza na bezplatné poskytnutie športovej haly  na Majstrovstvá  
             Slovenska detí  a žiakov v máji 2015 
   II.     odporúča MsZ 

            schváliť Športovej škole karate v Prievidzi bezplatné poskytnutie športovej haly na Majstrovstvá   
            Slovenska  detí  žiakov v máji 2015 

 
číslo: 4/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Basketbalového klubu Baník Cigeľ Prievidza o poskytnutie dotácie na organizovanie domácich 
turnajov a na účasť na zahraničných turnajoch. 

II. odporúča MsZ 
schváliť Basketbalovému klubu Baník Cigeľ Prievidza dotáciu vo výške 1 550 €, slovom 
jedentisícpäťstopäťdesiat eur  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s organizovaním domácich 
turnajov a s účasťou  na zahraničných turnajoch. 
 
 
 
 



číslo: 5/2015 
Komisia športu 
 

III. berie na vedomie 
Žiadosť Futbalového klubu Veľká Lehôtka o poskytnutie dotácie na organizovanie futbalového turnaja 
bývalých hráčov „Turnaj starších pánov“ 

IV. odporúča MsZ 
schváliť Futbalovému klubu Veľká Lehôtka dotáciu vo výške 150 €, slovom jednostopäťdesiat eur  na 
čiastočnú úhradu nájmu športovej haly. 
 
číslo: 6/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Šachového klubu Prievidza o poskytnutie dotácie na organizovanie turnaja mládeže GPX 
a úhradu nákladov turnaja  Open Prievidza 2015. 

II. odporúča MsZ 
schváliť Šachovému klubu Prievidza dotáciu vo výške 400 €, slovom štyristoeur  na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s prípravou turnajov Open Prievidza 2015 a turnaja mládeže GPX. 
 
číslo: 7/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava o poskytnutie dotácie na organizovanie „Prievidzského 
duatlonu 2015“  na starom sídlisku 

II. odporúča MsZ 
schváliť Slávia TRIKLUB FTVŠ Bratislava dotáciu vo výške 600 €, slovom šesťstoeur  na čiastočné krytie 
nákladov spojených s organizovaním „Prievidzského duatlonu 2015“ pre deti, mládež a širokú  
verejnosť. 
 
číslo: 8/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Telocvičnej jednoty SOKOL Prievidza o poskytnutie dotácie na organizovanie turnaja „O pohár 
primátorky mesta Prievidza“ – krajský pohár mini žiakov v jude. 

II. odporúča MsZ 
schváliť Telocvičnej jednote SOKOL Prievidza dotáciu vo výške 150 €, slovom jednostopäťdesiat eur  
na organizovanie turnaja „O pohár primátorky mesta Prievidza“ – krajský pohár mini žiakov v jude. 
 
číslo: 9/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť Zápasníckeho klubu Baník Prievidza  o poskytnutie dotácie na organizovanie domácich 
turnajov a n účasť na zahraničnom turnaji v partnerskom meste Valjevo. 

II. odporúča MsZ 
schváliť Zápasníckemu klubu Baník Prievidza dotáciu vo výške 900 €, slovom deväťstoeur  na čiastočné 
krytie nákladov spojených s organizovaním domácich turnajov a na účasť na zahraničnom turnaji 
v partnerskom meste Valjevo. 
 



 
 
 
 
 
číslo: 10/2015 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť 1. JUDO klubu Prievidza  o poskytnutie dotácie na účasť na medzinárodnom turnaji v Kolárove 
a na materiálové vybavenie klubu. 

II. neodporúča MsZ 
schváliť 1. JUDO klubu Prievidza dotáciu na účasť na zahraničnom turnaji v Kolárove a na materiálové 
vybavenie klubu.  
 
 

 
Zapísala: Renáta Petrášová 
 
          Ing. Branislav Bucák 
          predseda KŠMaVA 


