
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

 

zo dňa 16. 2.2017 

od 37 do 45 

 

 

 

číslo: 37/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza .  

 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza. 

 

 

 

číslo: 38/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016  o zrušení Základnej 

školy, Ulica P. Dobšinského 746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ulica P. 

Dobšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. 

Dobšinského 746/5, Prievidza a jej súčastí  . 

 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016  o zrušení 

Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/5 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Ulica P. 

Dobšinského 746/5 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Ulica P. 

Dobšinského 746/5, Prievidza a jej súčastí   

 

číslo: 39/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016  o zrušení Základnej 

školy, Malonecpalská ulica 206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská 

ulica 206/37 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská 

ulica 206/37, Prievidza a jej súčastí   

 

II.  odporúča MsZ 

Návrh Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2016  o zrušení Základnej 

školy, Malonecpalská ulica 206/37 a jej súčastí, zrušení Materskej školy, Malonecpalská 



ulica 206/37 v Prievidzi a zriadení Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská 

ulica 206/37, Prievidza a jej súčastí   

 

číslo: 40/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.15 k UP mesta Prievidza a doplnok č.11 k VZN mesta Prievidza č 31/1995 

o územnom pláne mesta. 

 

II.  odporúča MsZ 

Návrh Doplnku č.15 k UP mesta Prievidza a doplnok č.11 k VZN mesta Prievidza č 31/1995 

o územnom pláne mesta 

 

 

číslo: 41/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  finančný príspevok vo výške 11 200 € na 

krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 42/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť TENISOVÉHO KLUBU BANÍK  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť TENISOVÉMU KLUBU  BANÍK PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 1 000 € 

na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 43/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť UNISTAVU PRIEVIDZA a.s. o poskytnutie dotácie na prenájom športovej haly na  

organizovanie futbalového turnaja prípraviek ročník U8 

 

II.  odporúča primátorke mesta  

schváliť UNISTAVU PRIEVIDZA a.s. finančný príspevok vo výške 135 € na krytie časti 

nákladov spojených s prenájmom športovej haly na  organizovanie futbalového turnaja 

prípraviek ročník U8 
 

 

 



 

číslo: 44/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť HORNONITRIANSKEHO  BEHU OZ o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov 

spojených s organizovaním 3.ročníka behu z Prievidze do Bojníc HornonitRUN 17. 9. 2017 

v Mestskom parku Prievidza. 

II.  odporúča primátorke mesta  

schváliť HORNONITRIANSKEMU  BEHU OZ finančný príspevok vo výške 600 € na úhradu 

nákladov spojených s organizovaním 3.ročníka behu z Prievidze do Bojníc HornonitRUN 17. 9. 

2017 v Mestskom parku Prievidza. 
 

 

číslo: 45/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť KARATE KLUBU FKŠ  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na prenájom športovej 

haly na  organizovanie celoslovenského kola v karate. 

 

II.  odporúča primátorke mesta  

schváliť KARATE KLUBU FKŠ  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 300 € na 

prenájom športovej haly na  organizovanie celoslovenského kola v karate. 
 
 

Zapísala: Renáta Petrášová 

 

 

         Ing. Branislav Bucák 

         predseda KŠMaVA 


