Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017
ktoré odporučila Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Názov prijímateľa

Výška udelenej
dotácie (v €)

Schválený účel použitia dotácie, na ktorý bola poskytnutá

1.

Slovenský korfbalový klub DOLPHINS
Prievidza

500

Účasť klubu v SNKL

2.

Mládežnícka basketbalová akadémia
Prievidza

700

Účasť na medzinárodnom basketbalovom turnaji vo Valjeve

3.

Mládežnícka basketbalová akadémia
Prievidza

300

Turnaj DODOCUP 2017

4.

Mládežnícka basketbalová akadémia
Prievidza

150

Turnaj Basket Cup 2017

5.

Mládežnícka basketbalová akadémia
Prievidza

200

Účasť družstva chlapcov narodených v 2005 roku a mladších na 2.ročníku turnaja v Šumperku

6.

Zápasnícky klub baník Prievidza

500

45. Ročník Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle

7.

Šachový klub Prievidza

200

Open Prievidza 2017 – 11.ročník šachového turnaja

8.

Šachový klub Prievidza

150

Turnaje GPX mládeže SŠZ

9.

Futbalový klub Veľká Lehôtka

200

Zorganizovanie turnaja vo futbale pre verejnosť ( „starých pánov“)

10.

Stolnotenisový klub Prievidza

500

Na čiastočné krytie nákladov spojených s prenájmom priestorov na tréningovú činnosť a zápasy

11.

TJ Sokol Prievidza

200

Na zabezpečenie IV. roč. turnaja minižiakov v jude „O pohár primátorky mesta Prievidza“

12.

Klub modernej gymnastiky ARGO
Prievidza

360

Úhrada prenájmu priestorov ŠH v Prievidzi na organizovanie 3.ročníka medzinárodnej súťaže Princess
cup

13.

Hornonitriansky beh OZ

600

14.

Karate klub FKŠ

300

Na čiastočné zabezpečenie 3. ročníka behu z PD do Bojníc - Časomeračské služby, dopravný projekt,
prenájom mobilného dopravného značenia a mobilných zábran, účastnícke medaile
Úhrada nákladov na prenájom športovej haly na organizovanie celoslovenského kola v karate

15.

UNISTAV Prievidza, a.s.

135

Prenájom športovej haly na futbalový turnaj prípraviek ročník U8

16.

MŠHK – mládež Prievidza, n.o.

600

Čiastočná úhrada nákladov spojených s prípravou a organizovaním turnaja „Prievidza CUP 2017, hráči
narodení v roku 2003 a mladší a turnaja ročníkov 5-6. ŠHT pod záštitou Mareka Viedenského

17.

DANDAR S.R.O. BRATISLAVA

200

Krytie časti nákladov spojených s organizovaním dvojdňového turnaja TT4ALL pre neregistrovaných
hobby hráčov stolného tenisu

18.

Futsalový club Prievidza /FCP)

700

Krytie nákladov spojených s účasťou klubu v 2. sk. V ofutsale v sezóne 2017/2018 - Čiastočná úhrada
nákladov na dopravu, nákup športového oblečenia, materiálového vybavenia pre hráčov

19.

Olympijský klub Prievidza

200

Vykročme za zdravím – podpora cvičeniek odboru Olympia pri Olympijskom klube Prievidza

20.

Basketbalový klub BC Prievidza

21.

Šachový klub Prievidza

200

22.

Futbalový klub Veľká Lehôtka

220

23.

Hokejový club Prievidza

1 000

Úhrada nákladov na dopravu na majstrovské zápasy

24.

Tenisový klub Baník Prievidza

1 000

Úhrada nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev

25.

MŠHK – mládež Prievidza, n.o.

11 200

Úhrada nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev

26.

Volejbalový klub Prievidza

12 000

Úhrada nákladov spojených s činnosťou žiackych družstiev.

27.

Mládežnícka basketbalová akadémia
Prievidza

14 500

Činnosť mládežníckych družstiev

28.

Zápasnícky klub Baník Prievidza

5 200

Činnosť mládežníckych družstiev

29.

Karate klub FKŠ Prievidza

3 300

Činnosť mládežníckych družstiev

30.

Šachový klub Prievidza

31.
32.

20 000

Na čiastočnú úhradu vkladov do súťaží, nákladov na dopravu, materiálne zabezpečenie, odmeny
trénerov, poplatky za rozhodcov, ubytovanie, propagácia
Krytie časti nákladov spojených so zabezpečením projektu „Nájdime k sebe cestu“ ide o výmenu
mládežníkov formou pobytového tábora pre deti z Albánska a Slovenska – materiálne vybavenie –
športové náčinie
Turnaj starých pánov – vyslúžilcov vo futbale za širokej účasti športových klubov a verejnosti - úhradu
nájomného za športovú halu a materiálové výdavky

600

Na činnosť mládežníckych družstiev

FC Baník Horná Nitra, s.r.o. Prievidza

20 000

Na činnosť mládežníckych družstiev

TJ SOKOL Prievidza

2 620

Na činnosť mládežníckych družstiev

33.

Mestský plavecký klub Prievidza

3 000

Na činnosť mládežníckych družstiev

34.

Klub modernej gymnastiky ARGO
Prievidza

1 000

Na činnosť mládežníckych družstiev

35.

3atletik Prievidza

800

Na činnosť mládežníckych družstiev

36.

Gymnastický klub Elán

3 500

Na činnosť mládežníckych družstiev

37.

Športová škola karate, Prievidza

3 300

Úhrada nákladov spojených s prepravou, prenájom priestorov, prevádzkové náklady, materiálové
vybavenie, štartovné, ceny, medaile a športové trofeje.

38.

Športový klub FITNESS FREE Prievidza

1 000

Úhrada nákladov spojených s činnosťou žiackych družstiev

39.

Športový klub kickbox Idranyi
Prievidza

2 560

Úhrada nákladov spojených s činnosťou žiackych družstiev

40.

Slovenský korfbalový klub DOLPHINS
Prievidza

1 000

Na činnosť mládežníckych družstiev

41.

Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza

700

42.

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych
služieb, n.o.

1 000

43.

Združenie technických a športových
činností Bojnice

600

Úhrada nákladov spojených so zabezpečením Hornonitrianskeho modelárskeho dňa a výstavu
modulových koľajísk na zimnom štadióne

44.

Olympijský klub Prievidza

50

Cvičenie rodičov, seniorov a detí v rámci celoslovenského projektu „Vykročme za zdravím

45.

Olympijský klub Prievidza

100

Olympijský deň mesta spojený s olympijským behom

46.

Olympijský klub Prievidza

50

Plnenie odznaku zdatnosti

47.

Olympijský klub Prievidza

50

Výtvarná súťaž o olympionizme pre základné školy

48.

Ľalia – združenie detí a rodičov

500

49.

Občianske združenie JOZUE Prievidza

300

Materiálové náklady – rastliny, semená, priesady, drevo, kamene na tvorbu bylinkovej špirály, náradie
na záhradnícke práce – realizácia projektu Zdravá hravá záhrada
Čiastočné krytie nákladov spojených s organizovaním a realizáciou uvedených aktivít pre deti

50.

Klub priateľov CO Prievidza

250

Úhrada časti nákladov spojených s úhradou energií v budovanom múzeu CO a na nákup vysielačiek

Na materiálne vybavenie a služby súvisiace s voľnočasovou činnosťou, na schôdzkovú a klubovú činnosť
v roku 2017
Materiálové vybavenie, metodické pomôcky, technické zabezpečenie, odmena inštruktorom
a trénerom, prenájom techniky a priestorov

51.

Sociálna šanca – SK

52.

Piaristická spojená škola F. Hanáka

53.

750

Čiastočné krytie nákladov spojených so skrášlením priestoru oddeľujúceho cestnú komunikáciu za
depom od priestorov železníc pri pohostinstve Pod orechom - nákup náterových látok

1 000

Krytie časti nákladov spojených s dobudovaním multifunkčného ihriska v areáli školy. Dotáciu žiada na
nákup športového náradia, resp. vybavenie ihriska – basketbalové koše, bránky, volejbalová sad,
stolnotenisové stoly

Spokojnosť – centrum sociálnych
služieb, n.o.

700

Zabezpečenie výučby tanca a tanečné tréningy pre deti - dokompletovanie kostýmov, ceny pre deti,
prenájom priestorov na záverečnú prezentáciu, doprava, prezentácia činnosti na verejnosti

54.

Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza

200

Nákup materiálu a vybavenia, ktoré sú potrebné pri rozdávaní betlehemského svetla

55.

Športový klub Prievidza

200

Na krytie časti nákladov spojených s prípravou zabezpečením pobytového kempu a turnaja PRO-TOUR
Maďarsko-st. žiaci na úhradu nákladov na dopravu a ubytovanie

56.

Olympijský klub Prievidza

700

Na krytie nákladov spojených s prípravou a realizáciou Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov
a funkcionárov športu o Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu PD za rok 2016

57.

TJ VPS Hradec, OZ

2 295

Na prevádzku a údržbu športových ihrísk v mestských častiach Hradec a M. Lehôtka a na činnosť TJ VPS
Hradec pri zabezpečení rozvoja mládežníckeho športu.

58.

Olympijský klub Prievidza

2 000

Vytvorenie Galérie olympionikov – technické a materiálne zabezpečenie a interiérové vybavenie galérie
(dataprojektor, výroba fotografií, rámovanie obrazov, rámy na fotografie, reklamný panel, fólie,
propagačný materiál, vitríny, nábytok)

V Prievidzi dňa 30.12.2017
Vypracovala zapisovateľka komisie: Renáta Petrášová

