Uznesenia
komisie športu pri MsZ Prievidza
Zoznam uznesení
komisie športu
zo dňa 12. 09.2014
od 19 do 24

1. Prerokovanie materiálov do MsR a MsZ
2. Prerokovanie žiadostí
3. Rôzne

Uznesenia
komisie športu pri MsZ
Zoznam uznesení
komisie športu
zo dňa 12.09.2014
od 19 do 23

číslo: 19/2014
Komisia športu
I.

II.

berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005, ktorým sa vydáva
zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 – Požiarny poriadok.
odporúča MsZ
schváliť Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 81/2005, ktorým sa
vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN č. 97/2008 – Požiarny poriadok.

číslo: 20/2014

Komisia športu
I.

berie na vedomie
žiadosť TJ SOKOL Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie na krytie časti nákladov spojených
s účasťou na medzinárodnom turnaji v jude v Chorvátsku – Splite Open 2014.
odporúča MsZ

II.

schváliť TJ SOKOL Prievidza finančnú dotáciu vo výške 450 € na medzinárodný turnaj v jude
v Chorvátsku – Splite Open 2014.

číslo: 21/2014
Komisia športu
I.

berie na vedomie
žiadosť ŠK MS CVČ Kladivkári Prievidza o poskytnutie priestorov ŠH na tréningy v sezóne
2014/2015 od septembra 2014 dva krát dve hodiny týždenne a poskytnutie priestorov na zápasy
2.florbalovej ligy mužov – západ.

II.

neodporúča MsZ schváliť
žiadosť ŠK MS CVČ Kladivkári Prievidza o poskytnutie priestorov ŠH na tréningy v sezóne
2014/2015 od septembra 2014 dva krát dve hodiny týždenne a poskytnutie priestorov na zápasy
2.florbalovej ligy mužov – západ

číslo: 22/2014
Komisia športu
I.

berie na vedomie
Informáciu predsedu predseda komisie o dlhu, ktorý vznikol BC Prievidza mládež tým, že klub

neuhradil od septembra 2013 telocvičňu, ktorú využíva na tréningy
II.

odporúča MsZ uvoľniť
pre BC Prievidza mládež dotáciu na 2. polrok 2014 s tým, že uhradia ZŠ S. Chalupku
nedoplatok za telocvičňu od septembra 2013 a tiež uhradia telocvičňu vopred do konca roka
2014.

číslo: 23/2014
Komisia športu

I.

II.

navrhuje
zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2015 finančné prostriedky na podporu mládežníckeho
športu vo výške 90 000 € a podporu športu prostredníctvom komisie vo výške 10 000 €.
odporúča MsZ schváliť
Návrh komisie zaradiť do rozpočtu mesta na rok 2015 finančné prostriedky na
podporu mládežníckeho športu
vo výške 90 000 € a podporu športu prostredníctvom
komisie vo výške 10 000 €.

číslo: 24/2014
Komisia športu
I.

II.

berie na vedomie
žiadosť Olympijského klubu Prievidza o poskytnutie finančnej dotácie na krytie časti
nákladov spojených s účasťou cvičeniek odboru Olympia na Svetovej gymnoestrády vo
Fínsku a Estónsku v dňoch 11.-18.07.2015.
odporúča MsZ
schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančnú dotáciu vo výške 400 € krytie časti nákladov
spojených s účasťou cvičeniek odboru Olympia na Svetovej gymnoestráde vo Fínsku a Estónsku.

Ing. Branislav Bucák
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Oľga Ďurčenková

