
 

Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
 
 
 
 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 11. 06.2015 
  od 43 do 48 

 
 
 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Rôzne, Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 11.06.2015 
od 43 do 48 

 
 
číslo: 43/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I .    berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného  zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp.  

II .   odporúča MsZ 
schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 163/2015 o spôsobe náhradného  zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp. 

číslo: 44/2015 

Komisia ŠMaVA 
 

I. berie na vedomie 
Návrh Internej smernice č. 83 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti v meste Prievidza.  

 II.   odporúča MsZ 
schváliť   Návrh Internej smernice č. 83 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti v meste Prievidza.  

 
 

číslo: 45/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I .    berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č.  164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach 
organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. 

II .   odporúča MsZ 
schváliť  Návrh VZN mesta Prievidza č.  164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 
o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. 

 
 

číslo: 46/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
 I.     berie na vedomie 

Návrh Internej smernice č. 82: IS- Symboly mesta Prievidza a ich používanie.  
 II.   odporúča MsZ 

schváliť   Návrh Internej smernice č. 82: IS- Symboly mesta Prievidza a ich používanie.  
 
 



číslo: 47/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I .     berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Prievidza.  

II .   odporúča MsZ 
schváliť  Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 150/2014 o hospodárení s bytovým 
fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. 
 
 

číslo: 48/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I .    berie na vedomie 

žiadosť SUN wines s.r.o. o poskytnutie dotácie na krytie časti nákladov spojených 
s organizovaním 3. ročníka „Hornonitrianskej futbalovej 24-ky“..  

II .   odporúča MsZ 
poskytnúť SUN wines s.r.o. dotáciu vo výške 150 € na krytie časti nákladov spojených 
s organizovaním 3. ročníka „Hornonitrianskej futbalovej 24-ky“.. 

 

 
 
 
 
 

Zapísala: Renáta Petrášová 
 
         Ing. Branislav Bucák 
         predseda KŠMaVA 
 


