
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

zo dňa 4. 5. 2017 

od 60 do 68 

 

 

1)  Otvorenie 

2)  Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ 

3)  Prerokovanie žiadostí 

 4)  Záver 

 

 

číslo: 60/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Správa spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za obdobie 1-

12/2016.  

II.  odporúča MsZ 

schváliť Správu spol. TSMPD, s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv za 

obdobie 1-12/2016. 

 

číslo: 61/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní 

budov v meste . 

II.  odporúča MsZ 

schváliť Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc 

a číslovaní budov v meste . 

 

číslo: 62/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za 

rok 2016.   
II.  odporúča MsZ 

schváliť Záverečný účet mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta 

Prievidza za rok 2016.   

 

číslo: 63/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 . 

II.  odporúča MsZ 

      schváliť Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy  

      a prevádzku  na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ zriadeného na území mesta Prievidza pre rok  

      2017.   

 



číslo: 64/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

      Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017. 

II.  odporúča MsZ 

      schváliť Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017. 

 

číslo: 65/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Prievidza. 
II.  odporúča MsZ 

      schváliť Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií    

      z rozpočtu mesta Prievidza.   

 

číslo: 66/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

      Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi . 

 II.  odporúča MsZ 

      schváliť Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. 

 

číslo: 67/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza . 

II.  odporúča MsZ 

      schváliť Návrh Doplnku č. 3 k IS 80 – zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza.   

 

číslo: 68/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť OZ Sociálna šanca – SK o poskytnutie dotácie na čiastočné krytie nákladov spojených so 

skrášlením  priestoru oddeľujúceho cestnú komunikáciu za depom od priestorov železníc pri 

pohostinstve pod orechom. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť OZ Sociálna šanca – SK finančný príspevok vo výške 750 € na čiastočné krytie nákladov 

spojených so skrášlením  priestoru oddeľujúceho cestnú komunikáciu za depom od priestorov 

železníc pri pohostinstve pod orechom.  
 
 

Zapísala: Renáta Petrášová 

                         Ing. Branislav Bucák 

                predseda KŠMaVA 
 


