
Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
zo dňa 15. 2.2018 

  od 33 do 38 
 
číslo: 33/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 

Návrh Doplnku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní  

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza 

II.  odporúča  MsR a MsZ  
schváliť Návrh Doplnku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza, bez 

pripomienok. 

 

číslo: 34/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 

Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza  

II.  odporúča  MsR a MsZ  
schváliť Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza, bez pripomienok. 

 

číslo: 35/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Športového klubu KRŠEL – Veľká Lehôtka o dotáciu na revitalizáciu, obnovu  
a údržbu lyžiarskeho vleku, vo výške 4 500€.   

II.  neodporúča primátorke mesta 
 schváliť poskytnutie finančného príspevku pre Športový klub KRŠEL – Veľká Lehôtka. Komisia  

 navrhuje túto požiadavku zapracovať do 1. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza ako  

 samostatnú položku so zreteľom na povinnosť zmluvne doriešiť možnosť bezplatného využívania   

 vleku deťmi s trvalým pobytom v Prievidzi.  

 
číslo: 36/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 
     žiadosť Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza o mimoriadnu dotáciu na   

prenájom ŠH počas 7.4 – 8.4.2018 v počte 12h., z dôvodu organizovania 4.ročníka medzinárodnej 

súťaže Princess cup, vo výške 360€.  

II.  odporúča primátorke mesta 
schváliť žiadosť Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza o mimoriadnu dotáciu na prenájom 

ŠH počas 7.4 – 8.4.2018 v počte 12h., z dôvodu organizovania 4.ročníka medzinárodnej súťaže 

Princess cup, vo výške 360€.  

 



číslo: 37/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť Karate klub Prievidza – FKŠ o dotáciu na prenájom ŠH v septembri 2018 z dôvodu 

organizovania 4.kola pohára federácie, vo výške 300€.  

II.  odporúča primátorke mesta 
schváliť žiadosť Karate klubu Prievidza – FKŠ o  dotáciu na prenájom ŠH v septembri 2018,  

z dôvodu organizovania 4. kola pohára federácie, vo výške 300€.  

 

číslo: 38/2018 
Komisia ŠMaVA: 
 
I .  berie na vedomie 
     žiadosť OZ Jozue o dotáciu na prenájom kaviarne Daddy´s café.  

II.  neodporúča primátorke mesta 
schváliť žiadosť OZ Jozue o  dotáciu na prenájom Daddy´s café, z dôvodu zrušenia danej akcie.  

 
 

  

 
Zapísala: Ing. Natália Svítková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


