
 

 

Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

 

 

zo dňa 17. 1.2018 

  od 4 do 32 

 

 

 

 

1)  Otvorenie 

3)  Prerokovanie žiadostí 

          4)  Záver 

 

 

číslo: 4/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  finančný príspevok vo výške 12 000 € na krytie 

časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 5/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť VOLEJBALOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

     schváliť VOLEJBALOVÉMU KLUBU  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 13 000 € na 

krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 6/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA o poskytnutie 

dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta  

schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMII PRIEVIDZA finančný 

príspevok vo výške 15 500 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych 

družstiev.  

 

číslo: 7/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA o poskytnutie 

dotácie na nasledovné športové projekty: 



Účasť na medzinárodnom basketbalovom turnaji vo Valjeve 

Turnaj DODOCUP 2016  

Basket Cup 2017  

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

Šumperku   
 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJ AKADÉMII PRIEVIDZA finančný 

príspevok  

Účasť na medzinárodnom basketbalovom turnaji vo Valjeve – 700 € 

Turnaj DODOCUP 2018 -  300 € 

Basket Cup 20178 – 150 € 

Účasť družstva  chlapcov narodených v 2005 roku a mladších na 3.ročníku  turnaja 

v Šumperku – 200 €   
 

 

číslo: 8/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA o poskytnutie 

dotácie na nasledovné športové projekty: 

Účasť mládežníckych družstiev na domácich a zahraničných turnajoch Krajská žiacka liga SR 

Účasť družstva na spoločnom sústredení v Šumperku 

 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJ AKADÉMII  PRIEVIDZA finančný 

príspevok na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na nasledovných turnajoch: 

Účasť mládežníckych družstiev na domácich a zahraničných turnajoch Krajská žiacka liga SR 

Účasť družstva na spoločnom sústredení v Šumperku 

 

číslo: 9/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍK PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 5 200€ 

na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 10/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍK PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na nasledovné 

športové projekty: 

46.  Ročník  Medzinárodného  turnaja  mládeže   v   zápasení vo voľnom štýle  

     Medzinárodný vianočný turnaj mládeže v Srbsku 

      

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK PRIEVIDZA finančný príspevok na účasť na  

46.  Ročníku  Medzinárodného  turnaja  mládeže   v   zápasení vo voľnom štýle dotáciu vo 

výške 700 € a na Medzinárodný vianočný turnaj mládeže v Srbsku vo výške 200 €. 



 

číslo: 11/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍKK PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na nasledovné 

športové projekty: 

     Majstrovstvá SR mladších žiakov v zápasení voľným štýlom 

Krajská žiacka liga SR 

Dni úpolového športu 

 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK PRIEVIDZA finančný príspevok na úhradu časti 

nákladov spojených s účasťou na nasledovných turnajoch: 

     Majstrovstvá SR mladších žiakov v zápasení voľným štýlom 

Krajskú žiacku ligu SR 

Dni úpolového športu  

 

číslo: 12/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVEJ ŠKOLY KARATE  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ŠPORTOVEJ ŠKOLE KARATE  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 2 000 € 

na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 13/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠACHOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 

schváliť ŠACHOVÉMU KLUBU  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 600 € na krytie časti 

nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 14/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠACHOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na nasledovné športové 

projekty: 

     Turnaje GPX mládeže SŠZ  

     Open Prievidza 2018 – 12.ročník šachového turnaja  
 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ŠACHOVÉMU KLUBU PRIEVIDZA finančný príspevok na úhradu časti nákladov 

spojených s účasťou na  Turnajoch GPX mládeže SŠZ vo výške 150 € a na Open Prievidza 

2017 – 12.ročník šachového turnaja vo výške 200 €. 

    

 

 



číslo: 15/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o. PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o. PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 24 500 €  

na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 16/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť TJ SOKOL PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych 

družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť TJ SOKOL PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 2 700 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 17/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť TJ SOKOL PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na turnaj mládežníckych družstiev v jude 

O pohár primátorky mesta– Krajský pohár žiackych družstiev v jude. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť TJ SOKOL PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 200 € na krytie časti nákladov 

spojených s organizovaním turnaja mládežníckych družstiev v jude O pohár primátorky mesta – 

Krajský pohár žiackych družstiev v jude.  

 

číslo: 18/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť MESTSKÝ PLAVECKÝ KLUB PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť MESTSKÉMU PLAVECKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 

2 000 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 19/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť KLUBU MODERNEJ GYMNASTIKY ARGO  o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť KLUBU MODERNEJ GYMNASTIKY ARGO  finančný príspevok vo výške 1 500 € 

na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

 

 

 



číslo: 20/2017 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť GYMNASTICKÝ KLUB ELÁN PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 

činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 

schváliť GYMNASTICKÉMU KLUBU ELÁN PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 

3500€  na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 21/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť KARATE KLUBU PRIEVIDZA FKŠ  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť KARATE KLUBU PRIEVIDZA FKŠ  finančný príspevok vo výške 3 500 € na krytie 

časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 22/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVÉHO KLUBU FITNESS FREE  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na 

celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 

schváliť ŠPORTOVÉMU KLUBU FITNESS FREE  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 

1 000 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 

číslo: 23/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť SLOVENSKÉHO KORFBALOVÉHO KLUBU  DOLPHINS PRIEVIDZA 

o poskytnutie dotácie na  celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť SLOVENSKÉMU KORFBALOVÉMU KLUBU  DOLPHINS PRIEVIDZA finančný 

príspevok vo výške 1 500 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych 

družstiev. 

 

číslo: 24/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť SLOVENSKÉHO KORFBALOVÉHO KLUBU  DOLPHINS PRIEVIDZA 

o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov spojených   s činnosťou SKK Dolphins Prievidza – účasť 

klubu v SNKL. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť SLOVENSKÉMU KORFBALOVÉMU KLUBU  DOLPHINS PRIEVIDZA finančný 

príspevok vo výške 500 € na úhradu nákladov spojených   s činnosťou SKK Dolphins Prievidza – 

účasť klubu v SNKL. 

 

 



 

číslo: 25/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť VELOSVET CYKLING PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na  celoročnú činnosť 

mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť VELOSVET CYKLING PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 1 000 € na krytie 

časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 26/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť STOLNOTENISOVÉHO KLUBU PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na úhradu 

nákladov spojených s prenájmom priestorov na tréningy. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť STOLNOTENISOVÉMU KLUBU PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 600 € na 

úhradu nákladov spojených s prenájmom priestorov na tréningy. 

   

číslo: 27/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť ZDRUŽENIA TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ BOJNICE  

o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov spojených so zabezpečením  Hornonitrianskeho 

modelárskeho dňa a stretnutie koľajísk na zimnom štadióne. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ZDRUŽENIU TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ BOJNICE  finančný 

príspevok vo výške 600 € na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením Hornonitrianskeho 

modelárskeho dňa a stretnutie koľajísk na zimnom štadióne. 

 

číslo: 28/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť HORNONITRIANSKEHO BEHU OZ PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na úhradu 

nákladov spojených s organizovaním Korzo behu 2018.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť HORNONITRIANSKEMU BEHU OZ PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 

600€ na krytie časti nákladov spojených s organizovaním Korzo behu 2018.  

 

 

číslo: 29/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť OLYMPIJSKÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na krytie časti nákladov 

pri organizovaní nasledovných podujatí: 

Olympijský deň mesta spojený s olympijským behom 
     Výtvarná súťaž o olympionizme pre základné školy – kresby so športovou tematikou 

     Vykročme za zdravím – podpora cvičeniek odboru Olympia 

 



 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť OLYMPIJSKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 450 € na krytie 

časti nákladov spojených s organizovaním nasledovných podujatí:  

Olympijský deň mesta spojený s olympijským behom vo výške 100 € 
     Výtvarná súťaž o olympionizme pre základné školy – kresby so športovou tematikou – 50 € 

     Vykročme za zdravím – podpora cvičeniek odboru Olympia – dotácia vo výške 200 € 

 

číslo: 30/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť OLYMPIJSKÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na krytie časti nákladov 

pri organizovaní nasledovných podujatí: 

Olympijský festival mládeže  

Fotografická súťaž o olympionizme 

Olympijský kvíz pre základné školy mesta Prievidza 
 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť OLYMPIJSKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok na krytie časti nákladov 

spojených s organizovaním nasledovných podujatí:  

Olympijský festival mládeže  

Fotografická súťaž o olympionizme 

Olympijský kvíz pre základné školy mesta Prievidza 
 

číslo: 31/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

žiadosť PETIT PRESS,A.S. NITRA  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo výške 200 € 

vyhodnotenie najlepších futbalistov „Jedenástka jesene 2017“.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť pre PETIT PRESS,A.S. NITRA  zakúpenie športových trofejí a cien pre víťazov vo  výške 

200 € na vyhodnotenie „Jedenástka jesene 2017“.   

 

číslo: 32/2018 

Komisia ŠMaVA 

 

I .  berie na vedomie 

     žiadosť Slovenského  skautingu, 14. zbor Prievidza o poskytnutie dotácie vo výške 700 € na    

krytie časti nákladov spojených s voľnočasovými aktivitami detí a mládeže.   

II.  odporúča primátorke mesta 

vyplatiť Slovenskému skautingu, 14. zbor Prievidza  dotáciu v požadovanej vo výške 700 €, 

slovom sedemsto eur na krytie časti nákladov spojených s voľnočasovými aktivitami detí a mládeže.   

 

 

Zapísala: Renáta Petrášová 

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


