
Z á p i s n i c a  
z hlasovania per rollam komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít 

zo dňa 15.12.2020 

 
Začiatok hlasovania: piatok 11.12.2020 
Ukončenie hlasovanie: utorok 15.12.2020 o 9:00 hod. 
 
Hlasovali: Ing. Bucák, Ing. Jelačič, Krško, Mjartan, Mgr. Mokrý, Šmýkal, Mgr. Vlčko 
 
Nehlasovali: Ing. Drozd, Píšová, Ing. Svítková, Ing. Žiak 
 
Komisia hlasovala per rollam o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 za účelom 

pokrytia nákladov spojených s prenájmom športovísk, ktoré budú poskytnuté v zmysle 

nájomných zmlúv s TSMPD s.r.o. Uznesenie je potrebné prijať ešte koncom tohto roka, aby 

športové kluby mohli vykonávať svoju činnosť od začiatku roka 2021: 

a) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Basketbalový klubu BC Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 54 916 € 

b) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. za 

účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 97 850 € 

c) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Gymnastický klub Elán Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 19 786 € 

d) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Krasokorčuliarsky klub Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 000 € 

e) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mestský športový hokejový klub – 

mládež Prievidza, n. o. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom 

športoviska vo výške 193 360 € 

f) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 23 568 € 

g) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Slovenský korfbalový klub 

"Dolphins" Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 8 491 € 

h) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Športový klub Fitness Free 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

877 € 

i) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Volejbalový klub Prievidza za 

účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 45 952 € 

j) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Zápasnícky klub Baník Prievidza, 

o. z. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 13 208 

€ 

 

Komisia odporúča primátorke: 

a) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Basketbalový klubu BC 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 

54 916 € z kapitoly 10.7.1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom 

a Basketbalovým klubom BC Prievidza. 

b) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 95 000 € z 

kapitoly 10.4.1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na 

plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a FC Baník 

Horná Nitra s.r.o. 



c) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Gymnastický klub Elán 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 

19 786 € z kapitoly 10.7.4 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Gymnastickým klubom Elán Prievidza. 

d) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Krasokorčuliarsky klub 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

000 € z kapitoly 10.3.3 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Krasokorčuliarskym klubom Prievidza. 

e) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mestský športový hokejový 

klub – mládež Prievidza, n. o. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom 

športoviska vo výške 193 360 € z kapitoly 10.3.1 Poskytnutie finančných prostriedkov 

za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta, medzi mestom a Mestským športový hokejovým klubom – mládež Prievidza, 

n. o. 

f) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 23 568 € z kapitoly 10.7.5 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza. 

g) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Slovenský korfbalový klub 

"Dolphins" Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 8 491 € z kapitoly 10.7.6 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Slovenským korfbalovým klubom "Dolphins" Prievidza. 

h) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Športový klub Fitness Free 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

877 € z kapitoly 10.7.7 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Športovým klubom Fitness Free Prievidza. 

i) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Volejbalový klub Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 45 952 € z 

kapitoly 10.7.7 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na 

plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a Volejbalovým 

klubom Prievidza. 

j) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Zápasnícky klub Baník 

Prievidza, o. z. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo 

výške 13 208 € z kapitoly 10.7.3 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Zápasníckym klubom Baník Prievidza, o. z. 

 
Komisia uznesením č. 99 odporučila primátorke mesta žiadosti schváliť 
Hlasovali: 7 členov 
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav Bucák 
Predseda komisie 



Uznesenia 
komisie ŠMVA 

zo dňa 15.12.2020 
 
číslo: 99 

komisia ŠMVA 

I. berie na vedomie 

a) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Basketbalový klubu BC Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 54 916 € 

b) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. za 

účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 97 850 € 

c) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Gymnastický klub Elán Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 19 786 € 

d) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Krasokorčuliarsky klub Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 000 € 

e) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mestský športový hokejový klub – 

mládež Prievidza, n. o. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom 

športoviska vo výške 193 360 € 

f) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 23 568 € 

g) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Slovenský korfbalový klub 

"Dolphins" Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 8 491 € 

h) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Športový klub Fitness Free 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

877 € 

i) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Volejbalový klub Prievidza za 

účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 45 952 € 

j) žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Zápasnícky klub Baník Prievidza, 

o. z. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 13 208 

€ 

II. odporúča/neodporúča primátorke 

a) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Basketbalový klubu BC 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 

54 916 € z kapitoly 10.7.1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom 

a Basketbalovým klubom BC Prievidza. 

b) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 95 000 € z 

kapitoly 10.4.1 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na 

plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a FC Baník 

Horná Nitra s.r.o. 

c) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Gymnastický klub Elán 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 

19 786 € z kapitoly 10.7.4 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Gymnastickým klubom Elán Prievidza. 

d) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Krasokorčuliarsky klub 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

000 € z kapitoly 10.3.3 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 



športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Krasokorčuliarskym klubom Prievidza. 

e) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mestský športový hokejový 

klub – mládež Prievidza, n. o. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom 

športoviska vo výške 193 360 € z kapitoly 10.3.1 Poskytnutie finančných prostriedkov 

za účelom prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu 

mesta, medzi mestom a Mestským športový hokejovým klubom – mládež Prievidza, n. 

o. 

f) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 23 568 € z kapitoly 10.7.5 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Mládežníckou basketbalovou akadémiou Prievidza. 

g) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Slovenský korfbalový klub 

"Dolphins" Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska 

vo výške 8 491 € z kapitoly 10.7.6 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Slovenským korfbalovým klubom "Dolphins" Prievidza. 

h) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Športový klub Fitness Free 

Prievidza za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 5 

877 € z kapitoly 10.7.7 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu 

športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a 

Športovým klubom Fitness Free Prievidza. 

i) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Volejbalový klub Prievidza 

za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo výške 45 952 € z 

kapitoly 10.7.7 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom prenájmu športovísk, na 

plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi mestom a Volejbalovým 

klubom Prievidza. 

j) schváliť žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre Zápasnícky klub Baník 

Prievidza, o. z. za účelom pokrytia nákladov spojených s prenájmom športoviska vo 

výške 13 208 € z kapitoly 10.7.3 Poskytnutie finančných prostriedkov za účelom 

prenájmu športovísk, na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, medzi 

mestom a Zápasníckym klubom Baník Prievidza, o. z. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav Bucák 
Predseda komisie   



Výpis hlasovania členov komisie ŠMVA 
 
zo dňa 15.12.2020 
 
číslo uznesenia: 99 
 

 Meno, priezvisko         Hlasoval/a 

1 Ing. Branislav Bucák ZA 

2 Ing. Martin Drozd NEHLASOVAL 

3 Ing. Ľuboš Jelačič ZA 

4 František Krško ZA 

5 Slavomír Mjartan ZA 

6 Mgr. Libor Mokrý ZA 

7 Helena Píšová NEHLASOVALA 

8 Ing. Natália Svítková NEHLASOVALA 

9 Mário Šmýkal ZA 

10 Mgr. Alojz Vlčko ZA 

11 Ing. Miroslav Žiak NEHLASOVAL 

 
Hlasovali: 7 členov 
Hlasovanie: Za: 7   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 

Ing. Branislav Bucák 
Predseda komisie 

 
  



Prezenčná listina 

z hlasovania komisie ŠMVA per rollam 

zo dňa: 15.12.2020 

 

Začiatok: 11.12.2020 

Ukončenie: 15.12.2020 o 9:00 hod. 

 

 

Členovia komisie: 

 

Meno, priezvisko   

 

 

Ing. Branislav Bucák HLASOVAL 

 

Ing. Ľuboš Jelačič  HLASOVAL    

 

František Krško  HLASOVAL 

            

Mgr. Libor Mokrý   HLASOVAL 

 

Ing. Natália Svítková  NEHLASOVALA 

          

Ing. Miroslav Žiak  NEHLASOVAL 

 

Ing. Martin Drozd NEHLASOVAL 

 

Slavomír Mjartan               HLASOVAL 

 

Helena Píšová NEHLASOVALA 

 

Mário Šmýkal  HLASOVAL 

 

Mgr. Alojz Vlčko  HLASOVAL 

 

   

                  

Zapisovateľka:  

 

Mgr. Michaela Beňadiková, PhD. 


