
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k predloženým žiadostiam za rok 2019 

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. FC Baník Horná Nitra s.r.o. 45 000 € 24 000 € Na celoročnú činnosť klubu (na úhradu 
nákladov spojených s prepravou, prenájmom 
priestorov, úhradu prevádzkových nákladov, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje). 

3.1.2019 

2. MŠHK mládež Prievidza, n.o. 25 000 € 11 700 € Na celoročnú činnosť klubu (na úhradu 
nákladov spojených s prepravou, prenájmom 
priestorov, úhradu prevádzkových nákladov, 
materiálové vybavenie, štartovné, strava, 
ubytovanie, ceny, medaile a športové trofeje). 

3.1.2019 

3. Športová škola karate Prievidza 12 000 € 2 000 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

4. Volejbalový klub Prievidza 23 000 € 12 700 €   Na celoročnú činnosť klubu (na úhradu 
nákladov spojených s prepravou, prenájmom 
priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje). 

3.1.2019 

5. Telocvičná jednota SOKOL, Prievidza 6 800 € 2 700 € Na úhradu celoročných nákladov spojených s 
prepravou, prenájmom priestorov, prevádzkové 
náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 
ceny, medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

6. SKK DOLPHINS PRIEVIDZA 1 500 € 1 500 € Na úhradu celoročných nákladov spojených s 
prepravou, prenájmom priestorov, prevádzkové 

3.1.2019 



náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 
ceny, medaile a športové trofeje. 

7. Karate klub Prievidza - FKŠ 8 000 € 3 500 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

8. Zápasnícky klub Baník Prievidza 8 000 € 5 200 € Na celoročnú činnosť klubu (na úhradu 
nákladov spojených s prepravou, prenájmom 
priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje). 

3.1.2019 

9. Športový klub Fitness Free Prievidza  1 500 € 1 000 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

10. Gymnastický klub Elán Prievidza 6 000 € 3 500 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

11. ENERGYFIGHT o.z. 2 000 € 1 000 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

12. Klub modernej gymnastiky ARGO 

Prievidza 

5 500 € 1 500 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

13. Šachový klub 800 € 600 € Na úhradu celoročných nákladov spojených s 
prepravou, prenájmom priestorov, prevádzkové 
náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 
ceny, medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

14. Lukostrelecký klub Epirus 2 000 € 600 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

15. VELOSVET cycling team Prievidza 5 000 € 1 000 € Na úhradu celoročných nákladov spojených s 
prepravou, prenájmom priestorov, prevádzkové 
náklady, materiálové vybavenie, štartovné, 

3.1.2019 



ceny, medaile a športové trofeje. 

16. Olympijský klub Prievidza 700 € 700 € Na 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 2018. 

3.1.2019 

17. Slovenský rybársky zväz – MO 

Prievidza 

7 000 € 7 000 € Na zakúpenie výterových hniezd a materiálu, 
ktoré sa používajú pre neres rýb, na zakúpenie 
rybej násady a materiálu na zarybnenie revírov 
v okrese Prievidza. 

3.1.2019 

18. Prievidzská labka, o.z. 2 000 € 2 000 € Na úhradu platieb za služby spojené s 
prevádzkou mestského depozitu pre mačky; 
kastračný program na ozdravenie populácie 
pouličných mačiek, životného prostredia v 
Prievidzi a zamedzenie množenia ferálnych 
mačiek (nájomné, prevádzkové náklady a 
energie, lekárske služby, drobný materiál). 

3.1.2019 

19. Telovýchovná Jednota VPS Hradec, 

o.z. 

2 295 € 2 295 € Na úhradu prevádzkových nákladov - energie, 
údržbu a opravu trávnatej plochy, údržbu a 
opravu šatní, oplotenie priestorov pre divákov, 
poplatky Oblastnému futbalovému zväzu za 
rozhodcov a delegátov súťažných stretnutí, 
materiálno-technické zabezpečenie, registračné 

poplatky futbalistov mládežníckej kategórie. 

3.1.2019 

20. Futbalový klub Veľká Lehôtka 250 € 200 € Na čiastočné krytie nákladov spojených s 
organizovaním futbalového turnaja starých 
pánov - vyslúžilcov – prenájom športovej haly, 
ceny a športové trofeje, materiálové vybavenie. 

3.1.2019 

21. Hokejový club Prievidza 3 500 € 1 500 € Na čiastočné krytie úhradu nákladov spojených 
s prepravou, prenájmom priestorov, 
prevádzkové náklady, materiálové vybavenie, 
štartovné, ceny, medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

22. SKK DOLPHINS Prievidza 750 € 500 € Podpora seniorského tímu – turnaje, doprava a 
štartovné v maďarsko-slovenskej lige (náklady 
spojené s prepravou, cestovné náklady, 
pohonné hmoty, materiálno technické 
zabezpečenie). 

3.1.2019 



23. Združenie technických a športových 

činností Bojnice 

1 000 € 600 € Na úhradu nájomného za prenájom zimného 
štadióna a na materiálové vybavenie a 
zakúpenie cien. 

3.1.2019 

24. Slovenský skauting, 14. zbor 

Prievidza 

700 € 700 € Na materiál a služby nevyhnutne súvisiace s 
voľnočasovou činnosťou, metodické pomôcky, 
cestovné a dopravné náklady, skautská a 
tábornícka výbava, prenájom priestorov. 

3.1.2019 

25. Mládežnícka basketbalová akadémia 

Prievidza 

10 800 € 1 350 € Na úhradu časti nákladov spojených s účasťou 
na turnaji a sústredení v Šumperku, a na úhradu 
časti nákladov spojených s organizovaním 
turnajov DODOCUP 2019 a Basket Cup 2019. 

3.1.2019 

26. Šachový klub 1 200 € 200 € Na úhradu časti nákladov spojených s 
organizovaním 4 - 6 jednodňových turnajov pre 
mládež s cieľom popularizácie šachu v radoch 
mládeže v meste Prievidza v roku 2019 
(prenájom priestorov, pobytové náklady hráčov 
z partnerských miest, športové trofeje, inventár, 
ceny, medaile, štartovné, náklady spojené s 
prepravou a prevádzkové náklady). 

3.1.2019 

27. Zápasnícky klub Baník Prievidza 700 € 700 € Na krytie časti nákladov spojených s 
organizovaním 47.ročník Medzinárodného 
turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle. 

3.1.2019 

28. Zápasnícky klub Baník Prievidza 200 € 200 € Na krytie časti nákladov spojených s účasťou na 
Medzinárodnom turnaji v Srbsku/Beograde 
(náklady spojené s prepravou, s ubytovaním, 
štartovné). 

3.1.2019 

29. Mládežnícka basketbalová akadémia 

Prievidza 

25 000 € 15 200 € Na celoročnú činnosť klubu (na úhradu 
nákladov spojených s prepravou, prenájmom 
priestorov, úhrada prevádzkových nákladov, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje). 

3.1.2019 

30. Mestský plavecký klub Prievidza 4 000 € 2 000 € Na úhradu nákladov spojených s prepravou, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

3.1.2019 

31. Olympijský klub Prievidza 150 € 150 € Na prenájom športovej haly a zakúpenie cien 
súvisiacich s projektom „Dotkni sa hviezd“. 

3.1.2019 



32. Olympijský klub Prievidza 300 € 200 € Na úhradu časti nákladov na dopravu 
„Vykročme za zdravím“ (Sokolský zlet). 

3.1.2019 

33. Olympijský klub Prievidza 100 € 50 € Na úhradu časti nákladov na zakúpenie cien, 
diplomov „Atletický olympijsky deň“. 

3.1.2019 

34. Hornonitriansky beh, občianske 

združenie 

1 640 € 600 € Na úhradu nákladov spojených s organizovaním 
podujatia Korzo beh 2019(trofeje, medaily, 
fotografické práce, materiálno technické 
zabezpečenie pretekov, časomieru, 
občerstvenie). 

3.1.2019 

35. Stolnotenisový klub Prievidza/STK 

Prievidza 

1 100 € 600 € Finančné prostriedky budú použité na úhradu 
nákladov spojených s prenájmom priestorov na 
tréningy. 

3.1.2019 

36. ENERGYFIT s.r.o. 600 € 300 € Na podporu majstrovstiev Európy v mestách 
Gyor a Hamm v silovom trojboji (výstroj, 
materiálne zabezpečenie reprezentanta 
Marcela Rusnáka). 

3.1.2019 

37. Športový klub Fitness Free Prievidza 1 200 € 300 € Podpora pretekárky Anny Hepnerovej - 
majsterky Európy (kostýmy, výstroj). 

3.1.2019 

38. Telocvičná jednota SOKOL, Prievidza 510 € 150 € Na úhradu nákladov súvisiacich s nákupom cien, 
trofejí a diplomov na turnaj v jude O pohár 
primátorky mesta. 

3.1.2019 

39. Futbalový klub Veľká Lehôtka 600 € 400 € Na čiastočné krytie nákladov spojených so 
zakúpením športovej výbavy a dresov, ktorých 
súčasťou bude aj vyobrazenie erbu mesta 
Prievidza. 

14.2.2019 

40. Klub modernej gymnastiky ARGO 

Prievidza 

360 € 360 € Na úhradu prenájmu športovej haly v Prievidzi z 
dôvodu organizácie 5. ročníka súťaže Princess 
cup. 

14.2.2019 

41. Armwrestling Warrior klub Prievidza 500 € 500 € Na nákup športového vybavenia, nákup stolov. 14.2.2019 

42. Karate klub Prievidza – FKŠ 360 € 360 € Na úhradu nákladov spojených s prenájmom 
športovej haly v Prievidzi z dôvodu 
organizovania 4. kola pohára Federácie. 

14.2.2019 

43. Spokojnosť centrum sociálnych 

služieb n.o. 

420 € 150 € Na úhradu nákladov spojených s nákupom 
mikulášských balíčkov. 

14.3.2019 

44. Združenie sclerosis multiplex Nádej 3 000 € 1 000 € Na materiálno technické zabezpečenie 
podujatia, občerstvenie, ubytovanie účastníkov, 
prenájom pódia, ozvučenia, vysielačiek 

14.3.2019 



majákov, techniky za účelom podpory podujatia 
„Od Tatier k Dunaju na bicykli napriek skleróze 
multiplex“. 

45. Klub abstinujúcich priateľov v 

Prievidzi 

200 € 200 € Na úhradu nákladov spojených s nákupom 
športového vybavenia, materiálno technické 
zabezpečenie športových hier, občerstvenie, 
trofeje na podujatie Športové hry Klubov 
abstinentov Hornej Nitry. 

2.5.2019 

46. Občianske združenie FanNecpaly 1 000 € 200 € Na úhradu časti nákladov spojených s činnosťou 
obč. združenia a materiálno-technické 
vybavenie. 

2.5.2019 

47. Gymnastický klub Elán Prievidza 500 € 100 € Na výdavky súvisiace s nákupom cien a trofejí, 
občerstvenia a svetelného displeja na 
zaznamenávanie výsledkov na Slovenský pohár 
C JIPAST 2 . oblastné kolo STRED. 

2.5.2019 

48. Hokejový club Prievidza 800 € 800 € Na čiastočné krytie úhradu nákladov spojených 
s prepravou, sezónnu hokejovú výstroj, 
prenájmom priestorov, prevádzkové náklady, 
materiálové vybavenie, štartovné, ceny, 
medaile a športové trofeje. 

2.5.2019 

49. MŠHK mládež Prievidza n.o. 1 000 € 300 € Na výdavky spojené so zápasmi o titul Majstra 
Slovenska republiky - nákup športového 
náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a 
oblečenia, materiálno technické vybavenie, 
cestovné náklady na súťaže/zápasy, turnaje 
mimo mesta, náklady na ubytovanie a stravu 
spojené s účasťou na súťaži/zápase/ turnaji 
mimo mesta Prievidza s priložením zoznamu 
zúčastnených členov klubu - presná definícia 
miesta a termínu, jednotkové ceny za 
ubytovanie stravu, medaile a športové trofeje. 

2.5.2019 

50. Volejbalový klub Prievidza 30 000 € 10 000 € Na čiastočné krytie nákladov seniorského 
mužského extraligového družstva v roku 2019 
(nájom priestorov pre tréningovú činnosť 
športového klubu, nákup športového náradia, 
náčinia a súčasti športového výstroja 
a oblečenia, cestovné náklady na súťaže/zápasy, 
turnaje mimo mesta, náklady na ubytovanie a 

2.5.2019 



stravu spojené s účasťou na súťaži/zápase/ 
turnaji mimo mesta Prievidza s priložením 
zoznamu zúčastnených členov klubu - presná 
definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za 
ubytovanie stravu, poplatky zväzu za členské, 
štartovné a rozhodcov, školenie trénerov 
organizované národným zväzom, zvyšovanie 
alebo obnova licencie trénerov športového 
klubu, náklady na zdravotnú službu). 

51. Basketbalový klub BC Prievidza 30 000 € 10 000 € Na čiastočné krytie nákladov seniorského 
mužského extraligového družstva v roku 2019 
(nájom priestorov pre tréningovú činnosť 
športového klubu, nákup športového náradia, 
náčinia a súčasti športového výstroja a 
oblečenia, cestovné náklady na súťaže/zápasy, 
turnaje mimo mesta, náklady na ubytovanie a 
stravu spojené s účasťou na súťaži/zápase/ 
turnaji mimo mesta Prievidza s priložením 
zoznamu zúčastnených členov klubu - presná 
definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za 
ubytovanie stravu, poplatky zväzu za členské, 
štartovné a rozhodcov, školenie trénerov 
organizované národným zväzom, zvyšovanie 
alebo obnova licencie trénerov športového 
klubu, náklady na zdravotnú službu). 

2.5.2019 

52. Nonstop 24 o.z. 850 € 200 € Na úhradu nákladov spojených s nákupom 
športového vybavenia, materiálno technické 
zabezpečenie 28. ročníka turnaja v nonstop 
basketbale, prenájom aparatúry, trofeje. 

13.6.2019 

53. Olympijský klub Prievidza 120 € 120 € Na úhradu časti nákladov- prenájom športovej 
haly a ceny pre víťazov, spojených s projektom 
Európsky týždeň športu. 

6.8.2019 

 

 

 



 

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta neodporučené na schválenie 

 Názov žiadateľa Požadovaná výška 
dotácie (v €) 

Účel použitia, na ktorý bola dotácia požadovaná Žiadosť bola 
posudzovaná na 

zasadnutí komisie 
pri MsZ na 

zasadnutí dňa 

1. Zápasnícky klub Baník Prievidza 400 € Medzinárodný vianočný turnaj mládeže Chorvátsko - 
Záhreb 

3.1.2019 

2. Olympijský klub Prievidza 60 € fotografická súťaž o olympizme pre základné školy 
mesta Prievidza 

3.1.2019 

3. Olympijský klub Prievidza 80 € výtvarná súťaž Šport očami detí pre základné školy 
mesta Prievidza (máj 2019) 

3.1.2019 

4. Olympijský klub Prievidza 120 € výtvarná súťaž Šport očami detí pre základné školy 
mesta Prievidza (september 2019) 

3.1.2019 

5. Olympijský klub Prievidza 80 € 2. ročník Olympijského kvízu pre základné školy 3.1.2019 

6. Dandar s.r.o. 450 € dvojdňový turnaj neregistrovaných hobby hráčov 
stolného tenisu na nákup cien a trofejí, prepravné a 
doprava, materiálno technické zabezpečenie, 
propagačné materiály, občerstvenie 

14.3.2019 

7. Prievidzská labka o.z. 2 500 € veterinárne ošetrenie  pouličných mačiek, kastrácie, 
služby spojené s vedením depozitu pre mačky 

2.5.2019 

8. Občianske združenie La Pointe 500 € podpora vystúpenia žiakov baletných tried k 
ukončeniu školského roka  - prenájom sály, baletné 
kostýmy, výroba tanečných kostýmov, tanečné 
rekvizity, občerstvenie, ocenenia diplomy, darčeky pre 
účinkujúcich, tlačoviny, fotograf, nákup zvukovej 
techniky a cvičebných pomôcok 

2.5.2019 

9. FC Baník Horná Nitra s.r.o. 1 200 € medzinárodné futbalové turnaje kategórie U10 a U 12 2.5.2019 

10. STG Prievidza 1 500 € dresy 2.5.2019 

11. Osoh studio s.r.o. 3 000 € bedmintonové centrum Prievidza 6.8.2019 

 

 



V Prievidzi dňa 16.12.2019 

Vypracovala zapisovateľka komisie: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková 


