Uznesenia
komisie športu pri MsZ Prievidza

Zoznam uznesení
komisie športu
zo dňa 11.6.2014
od 1 do 6

1. Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
2. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2014
3. Deň športu za účasti partnerského mesta Luserna San Giovanni
4. Medzinárodný futbalový turnaj mládeže.
5. Žiadosť Karate klubu Prievidza – FKŠ o bezplatné poskytnutie city arény na organizovanie
I. kola pohára federácie v karate
6. Žiadosť Tenisového klubu Baník Prievidza o dotáciu

Uznesenia
komisie športu pri MsZ

číslo: 1/2014
Komisia športu
I.
II.

berie na vedomie
Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.
odporúča MsZ
schváliť Návrh Doplnku č. 2 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi.

číslo: 2/2014
Komisia športu
I.

II.

berie na vedomie
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
odporúča MsZ
schváliť Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich volí, pre voľby
do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

číslo: 3/2014
Komisia športu
I.

berie na vedomie návrh predsedu komisie na organizovanie dňa športu za účasti

partnerského mesta Luserna San Giovanni a následne odporúča na uvedenú akciu
dotáciu vo výške 700 €.
II.

Odporúča zorganizovať deň športu za účasti partnerského mesta Luserna San
Giovanni a následne súhlasí s dotáciou vo výške 700 €.

číslo: 4/2014
Komisia športu
I.

berie na vedomie informáciu Mgr. Vlčka o medzinárodnom futbalovom turnaji pre
mládež za účasti družstva z partnerského mesta Jastrzébie Zdroj a návrh predsedu
komisie na uvedenú akciu uvoľniť dotáciu vo výške 300 €.

II.

Odporúča vyplatiť dotáciu vo výške 300 € na medzinárodný futbalový turnaj
mládeže.

číslo: 5/2014
Komisia športu
I.

Berie na vedomie žiadosť Karate klubu Prievidza – FKŠ o bezplatné poskytnutie city
arény na organizovanie I. kola pohára federácie v karate.

II.

Odporúča bezplatné poskytnutie City arény na I. kolo pohára federácie v karate

číslo: 6/2014
Komisia športu
I.

Berie na vedomie žiadosť Tenisového klubu Baník Prievidza o dotáciu 1500 € s tým,
že klub následne bezplatne poskytne v rozsahu 300 hodín počas sezóny od 1.6.31.10.2014 tenisový kurt obyvateľom mesta.

II.

Neodporúča Tenisovému klubu Baník Prievidza dotáciu 1500 € s tým, že tenisový
klub následne bezplatne poskytne kurt obyvateľom mesta

III.

Odporúča dotáciu vo výške 250 € za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
- kurt môže využiť obyvateľ mesta vo veku do 18 rokov. U detí do 12 rokov
v sprievode 1 dospelého.
- kurt sa poskytne výhradne neregistrovaným hráčom.
- kurt bude poskytnutý v rozsahu 50 hodín počas sezóny od 1.6.-31.10.2014
- kurt bude poskytovaný 5 hodín týždenne a 50 % podiel na financovaní bude mať
tenisový klub.

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

Zapísala: Renáta Petrášová
zapisovateľka

