
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 14.3.2019 

od 62 do 66 

 

číslo: 62/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Doplnok č. 3 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Prievidza  

II.  odporúča  primátorke mesta 

Schváliť Doplnok č. 3 k VZN 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Prievidza bez pripomienok. 

 

číslo: 63/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Dandar s.r.o. – žiada o dotáciu za účelom na nákup cien a trofejí, prepravné a doprava, materiálno 

technické zabezpečenie, propagačné materiály, občerstvenie vo výške 450 EUR € 

II.  neodporúča primátorke mesta 

Schváliť dotáciu pre Dandar s.r.o. na turnaj hobby hráčov stolného tenisu.  

 

číslo: 64/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
DART CLUB PRIEVIDZA – žiada o dotáciu na nákup vecných cien, pohárov na vyhodnotenie Mestskej  

ligy Prievidza v elektronických šípkach vo výške 300 EUR.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť DART CLUB PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 100 € z kapitoly z kapitoly 10.2.1 

žiadosti schválené komisiou športu, prostredníctvom priameho nákupu trofejí za preddavok. 

 

číslo: 65/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
SPOKOJNOSŤ n.o,– žiada o dotáciu za podpory podujatia Mikuláš, Mikuláš čo v tom vreci máš? /Duša 

komunity/ na Mikulášské balíčky vo výške 420 € 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť SPOKOJNOSŤ n.o  finančný príspevok vo výške 150 EUR na nákup mikulášských balíčkov 

z kapitoly  9.8.1 Podpora voľnočasových aktivít.  

 

číslo: 66/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Združenie sclerosis multiplex Nádej– žiada o dotáciu za účelom podpory podujatia „Od Tatier k Dunaju 

na bicykli napriek skleróze multiplex“ – materiálno technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie, 

ubytovanie účastníkov, prenájom pódia, ozvučenia, vysielačiek majákov, techniky vo výške 3000 €. 

II.  odporúča primátorke mesta 



poskytnúť prostriedky vo výške 1000 €  na výdavky spojené s organizáciou podujatia „Od Tatier k Dunaju 

na bicykli napriek skleróze multiplex“ – materiálno technické zabezpečenie podujatia, občerstvenie, 

ubytovanie účastníkov, prenájom pódia, ozvučenia, vysielačiek majákov, techniky z kapitoly 9.8.1 Podpora 

voľnočasových aktivít  

 

 

 

Zapísala: Mg. Diana Šurkalová Dušeková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


