
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 13.6.2019 

od 89 do 93 

 

číslo: 88/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Návrh Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Prievidza č.6/2019  o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 

školských zariadeniach  

II.  odporúča  primátorke mesta 

Schváliť Návrh Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Prievidza č.6/2019  o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 

zariadeniach schváliť s pripomienkami možnosti odhlásenia zo stravy do 12.00, komisia odporúča v 

§11 VZN č. 6/2019 zrušiť tabuľku č. 11 z dôvodu, že cena gastrolístka má byť prerokovaná 

s odborovou organizáciou a uvedená v kolektívnej zmluve. Zároveň v bode 3 §11 VZN 6 /2019 sa 

text doplní slovom mesta Prievidza 

Hlasovanie: za: 9 / proti: 0/ zdržal sa:0 

číslo: 89/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a soc. kurately  

II.  odporúča primátorke mesta 

Schváliť Návrh VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately bez pripomienok.  
Hlasovanie: za: 9 / proti: 0/ zdržal sa:0 

číslo: 90/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

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

12/2018 

 
Hlasovanie: za: 7/ proti: 0/ zdržal sa:1 

číslo: 91/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Nonstop 24 o.z. – žiada o dotáciu na 24 hodinový turnaj v basketbale vo výške 850 EUR. 

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky vo výške 200 EUR na úhradu nákladov spojených s nákupom športového vybavenia, 

materiálno technické zabezpečenie turnaja, prenájom aparatúry, trofeje z kapitoly 9.8.1.  voľnočasové 

aktivity detí a mládeže 

 

Hlasovanie: za: 7/ proti: 0/ zdržal sa:1 

číslo: 92/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



VVO7 -  žiada o príspevok na vianočný stolnotenisový turnaj vo výške  300 €.  

II.  odporúča primátorke mesta 
poskytnúť prostriedky poskytnúť prostriedky vo výške 300 EUR na úhradu nákladov spojených s nákupom 

športového vybavenia, prenájmom, materiálno technické zabezpečenie turnaja, trofeje z kapitoly 9.8.1.  

voľnočasové aktivity detí a mládeže – formou preddavku a nákupu prostredníctvom predsedu komisie. 

 

Hlasovanie: za: 8/ proti: 0/ zdržal sa:0 

 

 

Zapísala: Mg. Diana Šurkalová Dušeková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


