
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 
Zoznam uznesení 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 
zo dňa 12. 02.2015 

  od 14 do 19 
 

 
 
 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov do orgánov mesta 
3. Prerokovanie žiadostí 
4. Rôzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 12.02.2015 
od 14 do 19 

 
 
číslo: 14/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I. berie na vedomie 
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 IS-78 Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi.  
II. odporúča MsZ 
schváliť Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 78 IS-78 Rokovací poriadok komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prievidzi.   
 
číslo: 15/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I. berie na vedomie 
Žiadosť Telovýchovnej  jednoty VPS Hradec o poskytnutie dotácie na vybavenie futbalového 
družstva dospelých novými dresmi.   
II. odporúča MsZ 
schváliť Telovýchovnej  jednote VPS Hradec dotáciu vo výške 450 €, slovom štyristopäťdesiat eur  
na vybavenie futbalového družstva dospelých novými dresmi.   
 
číslo: 16/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I. berie na vedomie 
Žiadosť Rodičovského združenia pri Centre  voľného času Spektrum Prievidza o poskytnutie 
dotácie na Svetový pohár raketových modelárov 
II. odporúča MsZ 
schváliť Rodičovskému združeniu pri Centre  voľného času Spektrum Prievidza  dotáciu vo výške 
200 € , slovom dvesto eur na Svetový pohár raketových modelárov.  

číslo: 17/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I. berie na vedomie 
Žiadosť Tenisového klubu Baník Prievidza o poskytnutie dotácie na prípravu tenisových dvorcov na 
turnaje v roku 2015 a čiastočné krytie nákladov spojených s organizovaním mládežníckych turnajov. 
II. odporúča MsZ 

schváliť Tenisovému klubu Baník Prievidza dotáciu vo výške 450 €, lovom štyristopäťdesiat eur   na  
zakúpenie diplomov, medailí, športových trofejí, cien a šport. pohárov na nasledovné mládežnícke 
turnaje: 
Banícky kahanec – 49. ročník turnaja starších žiakov a žiačok najvyššej kategórie „A“  
Celoštátny turnaj dorasteniek a dorastencov najvyššej kategórie „A“  



HTO (hľadáme talenty olympiády) – turnaj pre deti od 8 do 10 rokov zo Stredoslovenského regiónu  

 

číslo: 18/2015 

Komisia ŠMaVA 
 
I. berie na vedomie 
Žiadosť Olympijského klubu Prievidza žiada o poskytnutie dotácie na nasledovné akcie: 

- Vedomostná súťaž o olympionizme pre základné školy 
- Environmentálne aktivity 
- Dotkni sa hviezd – cvičenie rodičov s deťmi 
- Výtvarná súťaž o olympionizme pre základné školy 
- Letná olympiáda materských škôl mesta Prievidza 
- Plnenie odznaku olympijskej všestrannosti 
- Týždeň olympijských aktivít 
- Olympijské festivaly mládeže 
- Olympijský deň mesta 
- Plavecká štafeta 
- Zimná olympiáda materských škôl na území mesta 

 
II. odporúča MsZ 
schváliť Olympijskému klubu Prievidza dotáciu v celkovej výške 1 000 €, slovom jedentisíc eur  na 
nasledovné akcie: 

- Vedomostná súťaž o olympionizme pre základné školy 
- Environmentálne aktivity 
- Dotkni sa hviezd – cvičenie rodičov s deťmi 
- Výtvarná súťaž o olympionizme pre základné školy 
- Letná olympiáda materských škôl mesta Prievidza 
- Plnenie odznaku olympijskej všestrannosti 
- Týždeň olympijských aktivít 
- Olympijské festivaly mládeže 
- Olympijský deň mesta 
- Plavecká štafeta 
- Zimná olympiáda materských škôl na území mesta 
-  

číslo: 19/2015 

Komisia športu 
 
I. berie na vedomie 
Žiadosť Klubu modernej gymnastiky Argo Prievidza o bezplatné poskytnutie športovej haly na 
medzinárodný pretek v modernej gymnastike „Princess cup“ 
II. odporúča MsZ 
schváliť Klubu modernej gymnastiky Argo Prievidza bezplatné poskytnutie športovej haly na 
medzinárodný pretek v modernej gymnastike „Princess cup“. 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 
 
                  Ing. Branislav Bucák 
                 predseda KŠMaVA 

 



 
 


