
Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
 

Zoznam uznesení 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 16. 11. 2016 
od 94 do  99 

 
 
 
číslo: 94/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č.4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb 
v meste Prievidza.   
 
II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č.4/2016 o poskytovaní sociálnych 
služieb v meste Prievidza.. 
 
číslo: 95/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach.  
 
II. odporúča MsZ  
schváliť Návrh VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach.. 
 
číslo: 96/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka ZŠ, MS, 
ZUŠ.   
 
II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa /žiaka ZŠ, 
MS, ZUŠ. 
 
číslo: 97/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 2019.  
 
II. odporúča MsZ  
schváliť Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017 a na roky 2018, 2019. 
 

 

 



číslo: 98/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
Žiadosť Futsalového clubu  o  poskytnutie dotácie na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s materiálovým vybavením a tréningovým procesom oddielov všetkých vekových skupín. 
 
II. odporúča primátorke mesta 
Schváliť žiadosť Futsalového clubu  o  poskytnutie dotácie vo výške 300 €na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s materiálovým vybavením a tréningovým procesom oddielov všetkých 
vekových skupín. 
 
číslo: 99/2016 
Komisia ŠMaVA 
I . berie na vedomie 
informáciu o konaní  stolnotenisového turnaja v kultúrnom dome v mestskej časti Hradec 
26.12.2016. Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách – žiaci, dorast, dospelí a dôchodcovia. 
 
II. odporúča primátorke mesta  
poskytnúť na stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome v mestskej časti Hradec dotáciu vo výške 
150 €.  
 
 
 
Zapísala: Renáta Petrášová             Ing. Branislav Bucák 
                 predseda KŠMaVA 
 

 


