
Uznesenia komisie mládeže a voľnočasových aktivít 

zo dňa 10.10.2014 
od 13 do 19 

 

13/2014 Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 Štatút MsP Prievidza 

14/2014 Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 – Organizačný a prevádzkový poriadok MsP 

Prievidza 

15/2014 Návrh IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

16/2014 Návrh IS č. 81 – Štatút Rady mladých mesta Prievidza 

17/2014 Návrh IS č. 82 o symboloch mesta a ich používaní 

18/2014 Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

19/2014  Žiadosť CSS Spokojnosti o zmenu účelu finančných prostriedkov 

poskytnutých  z rozpočtu mesta 

 
 

 
Uznesenie č. 13/2014 
1.komisia berie na vedomie Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 Štatút MsP Prievidza 

2. komisia odporúča MsZ  schváliť Návrh Dodatku č. 2 k IS 13 Štatút MsP Prievidza 

 
Uznesenie č. 14/2014 
1.komisia berie na vedomie Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 – Organizačný 
a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 
2. komisia odporúča MsZ  schváliť Návrh Dodatku č. 4 k IS 15 – Organizačný 
a prevádzkový poriadok MsP Prievidza 

 
Uznesenie č. 15/2014 
1.komisia berie na vedomie Návrh IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta  
2.komisia odporúča MsZ schváliť Návrh IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom 
mesta s pripomienkami: 
- zjednotiť graf a slovné znázornenie, prípadne vypustiť grafické znázornenie 
jednotlivých zón pre prenájom priestorov; 
- komisia odporúča prehodnotiť ceny prenájmov finančnou komisiou; 
- komisia navrhuje prepracovať znenie bodu 6.1.4. do jasnejšej, zrozumiteľnejšej 
formulácie. 
 
Uznesenie č. 16/2014 
1.komisia berie na vedomie Návrh IS č. 81 – Štatút Rady mladých mesta Prievidza  
2.komisia odporúča zakomponovať  do návrhu pripomienky z právnej kancelárie, 
navrhuje stiahnuť  materiál z rokovania  MsR. Po doplnení bude predmetom 
rokovania MsR a MsZ. 
 
 
Uznesenie č. 17/2014 
1. komisia berie na vedomie Návrh IS č. 82 o symboloch mesta a ich používaní 

2. komisia odporúča MsZ schváliť Návrh IS č. 82 o symboloch mesta a ich používaní 

s pripomienkami: 



- navrhuje jednotné zobrazenie zvučky aj znelky mesta v notovom zápise  pre orchester 

- podporuje nahratie znelky a zvučky mesta v orchestrálnej verzii 

 

Uznesenie č. 18/2014 
1. komisia berie na vedomie Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

2. komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Doplnku č. 6 k Štatútu mesta Prievidza 

 

 

Uznesenie č. 19/2014 
1. komisia berie na vedomie Žiadosť CSS Spokojnosti o zmenu účelu finančných 

prostriedkov poskytnutých  z rozpočtu mesta 

2. komisia súhlasí so zmenou účelu finančných prostriedkov a ukladá zapisovateľke 

vyhotoviť Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácií z mesta Prievidza na rok 2014 

pre CSS Spokojnosť 

 

 
 
                                                                                           Ing. M. Drozd  
                                                                                                      predseda komisie 
 
 
Zapísala: Ing. Beáta Jelačičová 
zapisovateľka            
 


