
Uznesenia 

komisie športu pri MsZ Prievidza 

 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 10. 07. 2014 
od 7 do 13 

 

 

 

1. Prerokovanie žiadostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia 

komisie športu pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 10.7.2014 
od 7 do 12 

 
 
číslo: 7/2014 
Komisia športu 
 
 
I. Berie na vedomie žiadosť Športového klubu Matice slovenskej a Centra voľného času 

Kladivkári  Prievidza o bezplatné poskytnutie inline plochy na zimnom štadióne na tréningy 
v rozsahu 2 hodiny týždenne.  

 
II.  Odporúča  bezplatné poskytnutie inline plochy na zimnom štadióne na tréningy v rozsahu 2 

hodiny týždenne 
 

 
Číslo : 8/2014 
Komisia športu 
 
I. Berie na vedomie žiadosť Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza o bezplatné 

poskytnutie city arény – gymnastickej telocvične na tréningovú činnosť.  
 

II.  Odporúča poskytnúť gymnastickú telocvičňu Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza 
bezplatne na 2 hodiny týždenne. 

 
 
 
Číslo : 9/2014 
Komisia športu 
 
I. Berie na vedomie žiadosť  Futbalového klubu Veľká Lehôtka o poskytnutie finančnej dotácie 

vo výške 300 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených so zakúpením notebooku a tlačiarne.  
 

II.  Neodporúča poskytnúť Futbalovému klubu Veľká Lehôtka finančnú dotáciu na zakúpenie 
notebooku a tlačiarne. 

 
III.  Odporúča poskytnúť futbalovému klubu starší, ale funkčný notebook aj tlačiareň,   ktoré sú 

pre potreby mesta už   nevyhovujúce, avšak pre klub by ich používanie postačovalo.  
 
 
 
 
 
 



Číslo : 10/2014 
Komisia športu 
 
I. Berie na vedomie žiadosť CVČ Spektrum Prievidza o poskytnutie dotácie na renováciu 

skateparku  v areáli Centra  voľného času Spektrum Prievidza.  
 

II.  Odporúča rozpočtovým presunom na CVČ Spektrum  Prievidza dotáciu vo výške 350 € na 
renováciu skateparku . 

 
 
Číslo : 11/2014 
Komisia športu 
 
I. Berie na vedomie žiadosť FC Baník Horná Nitra s.r.o. o finančný príspevok na krytie časti 

nákladov spojených s organizovaním  celoslovenských futbalových turnajov  prípraviek 
a žiakov . 

 
II.  Odporúča FC Baník Horná Nitra s.r.o. finančný príspevok vo výške 500 € na krytie časti 

nákladov spojených s organizovaním celoslovenských futbalových turnajov  prípraviek 
a žiakov . 

 
 
Číslo : 12/2014 
 
I. Berie na vedomie žiadosť MŠHK-mládež Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie na krytie 

časti nákladov spojených s organizovaním 1. ročníka Memoriálu Pavla Bogdana – turnaj 
dorastencov v ľadovom hokeji.  

 
II.  Odporúča dotáciu vo výške 450 € na 1. ročníka Memoriálu Pavla Bogdana – turnaj 

dorastencov v ľadovom hokeji.  
 
 
 
 

          Ing. Branislav Bucák 
             predseda komisie  
Zapísala: Renáta Petrášová 
V Prievidzi 11. 7. 2014  
 


