
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k 31.12. za rok 2018 

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi 

 

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta odporučené na schválenie 

 Názov žiadateľa Požadovaná výška 
dotácie (v €) 

Dotácia 
odporučená 

primátorovi mesta 
na schválenie v 

sume (€) 

Schválený účel použitia dotácie Žiadosť bola 
posudzovaná na 

zasadnutí 
komisie pri MsZ 

na zasadnutí 
dňa 

1. Hokejový club Prievidza 1000,00 € 1000,00 € Čiastočné krytie nákladov na dopravu na 

majstrovské zápasy. 

11.1.2018 

2. Zápasnícky klub Baník Prievidza 1650,00 € 900,00 € Úhradu časti nákladov spojených s 

organizovaním 46.ročníka Medzinárodného 

turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle 

a na krytie časti nákladov spojených s 

účasťou na Medzinárodnom vianočnom 

turnaji mládeže v Srbsku. 

17.1.2018 

3. Šachový klub Prievidza 700,00 € 350,00 € Úhradu časti nákladov spojených s 

organizovaním Turnajov GPX mládeže SŠZ 

a na 12.ročník turnaja Open Prievidza 2018 

(prenájom priestorov, pobytové náklady 

hráčov z partnerských miest, športové 

trofeje, ceny, medaile, štartovné, N spojené 

s prepravou a prevádzkové náklady). 

17.1.2018 

4. Telocvičná jednota SOKOL, 

Prievidza 

510,00 € 200,00 € Úhradu nákladov súvisiacich s nákupom 

cien, trofejí a diplomov na turnaj v jude O 

pohár primátorky mesta. 

17.1.2018 

5. SKK Dolphins Prievidza 1000,00 € 500,00 € Úhradu nákladov spojených s účasťou klubu 

v SNKL ( náklady spojené s prepravou, 

prenájmom priestorov, prevádzkové 

náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 

ceny, medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

6. Stolnotenisový klub Prievidza 1000,00 € 600,00 € Úhradu nákladov spojených s prenájmom 17.1.2018 



priestorov na tréningy. 

7. Hornonitriansky beh, občianske 

združenie 

1540,00 € 600,00 € Úhradu nákladov spojených s 

organizovaním podujatia Korzo beh 2018(so 

zabezpečením časomiery, zakúpenie 

účastníckych medailí, trofejových pohárov, 

na materiálové vybavenie a zakúpenie cien). 

17.1.2018 

8. Olympijský klub Prievidza 200,00 € 200,00 € Úhradu časti nákladov na dopravu 

„Vykročme za zdravím“ (Sokolský zlet) v 

Prahe. 

17.1.2018 

9. MŠHK mládež Prievidza, n.o. 25 000,00 € 12 000,00 € Celoročná činnosť klubu ( na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhradu prevádzkových nákladov, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

10. Volejbalový klub Prievidza 35 000,00 € 13 000,00 € Celoročná činnosť klubu (na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

11. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

25 000,00 € 15 500,00 € Celoročnú činnosť klubu ( na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

12. Zápasnícky klub Baník Prievidza 8 000,00 € 5 200,00 € Celoročná činnosť klubu ( na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

13. Športová škola karate Prievidza 14 000,00 € 2 000,00 € Úhrada nákladov spojených s prepravou, 

prenájmom priestorov, prevádzkové 

náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 

ceny, medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

14. Šachový klub Prievidza 1 000,00 € 600,00 € Úhradu celoročných nákladov spojených s 

prepravou, prenájmom priestorov, 

prevádzkové náklady, materiálové 

vybavenie, štartovné, ceny, medaile a 

17.1.2018 



športové trofeje. 
15. FC Baník Horná Nitra s.r.o. 45 000,00 € 24 500,00 € Celoročnú činnosť klubu (na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhradu prevádzkových nákladov, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje). 

17.1.2018 

16. Telocvičná jednota SOKOL, 

Prievidza 

 2 700,00 € Úhradu celoročných nákladov spojených s 

prepravou, prenájmom priestorov, 

prevádzkové náklady, materiálové 

vybavenie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

17.1.2018 

17. Mestský plavecký klub Prievidza 4 000,00 € 2 000,00 € Úhradu nákladov spojených s prepravou, 

štartovné, ceny, medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

18. Klub modernej gymnastiky ARGO 

Prievidza 

4 200,00 € 1 500,00 € Úhradu nákladov spojených s prepravou, 

prenájmom priestorov, prevádzkové 

náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 

ceny, medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

19. Gymnastický klub Elán Prievidza 6 000,00 € 3 500,00 € Úhradu nákladov spojených s prepravou, 

prenájom priestorov, prevádzkové náklady, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

20. Karate klub Prievidza - FKŠ 8 000,00 € 3 500,00 € Úhradu nákladov spojených s prepravou, 

prenájom priestorov, prevádzkové náklady, 

materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

21. Športový klub FITNESS FREE 1 000,00 € 1 000,00 € Úhradu nákladov spojených s prepravou, 

prenájmom priestorov, prevádzkové 

náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 

ceny, medaile a športové trofeje. 

17.1.2018 

22. SKK Dolphins Prievidza 1 500,00 € 1 500,00 € Úhradu celoročných nákladov spojených s 

prepravou, prenájmom priestorov, 

prevádzkové náklady, materiálové 

vybavenie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

17.1.2018 

23. VELOSVET cycling team Prievidza 5 000,00 € 1 000,00 € Úhradu celoročných nákladov spojených s 

prepravou, prenájmom priestorov, 

prevádzkové náklady, materiálové 

17.1.2018 



vybavenie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 
24. TJ VPS Hradec 2 295,00 € 2 295,00 € Úhrada prevádzkových nákladov - energia, 

údržba a oprava trávnatej plochy, údržba a 

oprava šatní, oplotenie priestorov pre 

divákov, poplatky Oblastnému futbalovému 

zväzu za rozhodcov a delegátov súťažných 

stretnutí, materiálno-technické 

zabezpečenie, registračné poplatky 

futbalistov mládežníckej kategórie. 

11.1.2018 

25. Olympijský klub Prievidza 700,00 € 700,00 € Krytie nákladov spojených s prípravou a 

realizáciou Vyhlásenia najúspešnejších 

športovcov, trénerov, kolektívov a 

funkcionárov športu o Cenu krištáľového 

páva a Ceny fair play okresu Prievidza za 

rok 2017. 

11.1.2018 

26. Združenie technických a športových 

činností 

800,00 € 600,00 € Úhradu nájomného za prenájom zimného 

štadióna a na materiálové vybavenie a 

zakúpenie cien. 

17.1.2018 

27. Olympijský klub Prievidza 150,00 € 110,00 € Prenájom športovej haly a zakúpenie cien 

súvisiacich s projektom „Dotkni sa hviezd“. 

17.1.2018 

28. Olympijský klub Prievidza 150,00 € 110,00 € Úhradu časti nákladov na zabezpečenie 

ozvučenia areálu, spojených s projektom 

„Olympijský deň mesta“. 

17.1.2018 

29. Olympijský klub Prievidza 100,00 € 50,00 € Na krytie časti nákladov na zakúpenie cien, 

diplomov, farebných kried a pasteliek 

spojených s organizovaním Výtvarnej 

súťaže o olympionizme pre základné školy. 

17.1.2018 

30. Slovenský skauting, 14.zbor 

Prievidza 

700,00 € 700,00 € Na materiál a služby nevyhnutne súvisiace 

s voľnočasovou činnosťou, metodické 

pomôcky, cestovné a dopravné náklady, 

skautská a tábornícka výbava, prenájom 

priestorov. 

17.1.2018 

31. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

4 000,00 € 1 350,00 € Účasť na basketbalovom turnaji vo Valjeve, 

turnaj DODOCUP 2018, turnaj Basket Cup 

2018, účasť mládežníckych družstiev na 

domácich a zahraničných turnajoch 

17.1.2018 



 


