
Uznesenia 
komisie športu pri MsZ Prievidza 

 
Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 30. 12.2014 
      od 45 do 66 

 
 
 
 

1. Prerokovanie žiadostí 
2. Rôzne 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenia 
komisie športu pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 30.12.2014 
od 45 do 66 

 
 

číslo: 45/2014 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie 
Žiadosť FC Baník Hirná Nitra, a.s. o poskytnutie celoročného finančného príspevku na činnosť 
mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť FC Baník Hirná Nitra, a.s.  Prievidza dotáciu vo výške 18 084 €, slovom 
osemnásťtisícosemdesiatštyri eur  na celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

 
číslo: 46/2014 
Komisia športu 
 

    I.        berie na vedomie 
            žiadosť Mestského športového hokejového klubu  – mládež Prievidza  n.o.  o poskytnutie       
            celoročného finančného príspevku na činnosť mládežníckych družstiev.      
   II.     odporúča MsZ 
            schváliť Mestskému športovému hokejovému klubu  – mládež Prievidza  n.o.  dotáciu vo    
             výške 11 522 € , slovom jedenásťtisícpäťstodvadsaťdva  eur    na celoročnú    činnosť  
             mládežníckych družstiev 

    
číslo: 47/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Basketbalový klub Baník Cigeľ Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na     
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.        odporúča MsZ 
            schváliť Basketbalovému klubu Baník Cigeľ Prievidza  dotáciu vo výške 13 322 € , slovom    
            trinásťtisíctristodvadsaťdva  eur    na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 

číslo: 48/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Volejbalového klubu Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na celoročnú  
            činnosť mládežníckych družstiev.         



II.        odporúča MsZ 
            schváliť Volejbalovému klubu Prievidza  dotáciu vo výške 11 722 € , slovom    
            jedenásťtisícsedemstodvavdsaťdva  eur    na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 
číslo: 49/2014 
Komisia športu 
 

I.  berie na vedomie  
            žiadosť Volejbalového klubu žien  Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na     
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.        odporúča MsZ 
            schváliť Volejbalovému klubu žien  Prievidza    dotáciu vo výške 2 450 € , slovom    
            dvetisícštyristopäťdesiat eur   na celoročnú  činnosť mládežníckych  družstiev 

 

číslo: 50/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Telocvičnej   jednoty SOKOL Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na     
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.        odporúča MsZ 
            schváliť Telocvičnej   jednoty SOKOL Prievidza dotáciu vo výške 3 050 € , slovom    
            tritisícpäťdesiat  eur    na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 
číslo: 51/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť I. JUDO KLUBU Prievidza  o poskytnutie finančného príspevku na  celoročnú činnosť  
           mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť I. JUDO KLUBU Prievidza  dotáciu vo výške 550 € , slovom  päťstopäťdesiat  eur     
           na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev. 

číslo: 52/2014 
Komisia športu 
 

I.  berie na vedomie  
            žiadosť Karate klubu  Prievidza – FKŠ o poskytnutie finančného príspevku na  celoročnú  
           činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Karate klubu  Prievidza – FKŠ dotáciu vo výške 3 350 , slovom  tritisíctristopäťdesiat   
           eur  na celoročnú   činnosť mládežníckych  družstiev. 



 
číslo: 53/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Zápasníckeho klubu Baník Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na   
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Zápasníckemu klubu Baník Prievidza dotáciu vo výške 5 550 € , slovom   
            päťtisícpäťstopäťdesiat  eur  na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev. 

 

číslo: 54/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť ŠK FITNESS FREE Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na  celoročnú  
           činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť ŠK FITNESS FREE Prievidza dotáciu vo výške 900 € , slovom  deväťsto eur     
           na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev. 
 

číslo: 55/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Gymnastického klubu Elán Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na   
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Gymnastickému klubu Elán Prievidza dotáciu vo výške 3 300 € , slovom  tritisíctristo   
            eur  na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 
 
 
 
číslo: 56/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť ŠK KICK BOX  IDRANYI  Prievidza  o poskytnutie finančného príspevku na   
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť ŠK KICK BOX  IDRANYI  Prievidza  dotáciu vo výške 2 550 € , slovom   
          dvetisícpäťstopäťdesiat eur  na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 



číslo: 57/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Mestského plaveckého klubu Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na   
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Mestskému športovému klubu  Prievidza dotáciu vo výške 3 000 € , slovom   
           tritisíc eur  na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 
číslo: 58/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Šachového klubu  Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na  celoročnú  
           činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Šachovému klubu  Prievidza dotáciu vo výške 650 € , slovom  šesťstopäťdesiat eur     
           na celoročnú    činnosť mládežníckych  družstiev 

 
číslo: 59/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Olympijského klubu  Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na  čiastočné krytie  
           nákladov spojených so zhotovením Pamätnej tabule pre olympijských medailistov mesta a okresu  
           Prievidza.  
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Olympijskému klubu Prievidza dotáciu vo výške 300 € , slovom  tristo eur  na   
           čiastočné krytie nákladov spojených so zhotovením nápisu na Pamätnú tabulu pre olympijských  
           medailistov mesta a okresu Prievidza. 
 

 
 
číslo: 60/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Olympijského klubu Prievidza o uvoľnenie finančne viazaného príspevku v rozpočte  
           mesta na rok 2015 na  krytie časti nákladov spojených s organizovaním Vyhlásenia najlepších  
           športovcov o cenu Krištáľového páva za rok 2014. 
II.       odporúča MsZ 
           schváliť Olympijskému klubu  Prievidza uvoľnenie finančne viazaného príspevku v rozpočte  
           mesta na rok 2015 vo výške 700 €, slovo  sedemsto eur na  krytie časti nákladov spojených  



           s organizovaním Vyhlásenia najlepších športovcov o cenu Krištáľového páva za rok 2014. 
 

číslo: 61/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť TJ VPS HRADEC  Prievidza o uvoľnenie finančného príspevku na rok 2015 na  krytie  
           časti nákladov spojených s údržbou a prevádzkou futbalového ihriska a činnosťou mládežníckych  
           družstiev.         
II.       odporúča MsZ 
           schváliť TJ VPS HRADEC  Prievidza uvoľnenie finančne viazaného príspevku na rok 2015 vo  
           výške 2 295 € , slovom  dvetisícdvestodeväťdesiatpäť eur na  krytie časti nákladov spojených  
           s údržbou a prevádzkou futbalového ihriska  a činnosťou mládežníckych  družstiev.         
 

číslo: 62/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na   
           celoročnú činnosť mládežníckych družstiev.         
II.       neodporúča MsZ 
           schváliť Klubu modernej gymnastiky ARGO Prievidza dotáciu  na celoročnú činnosť  
           mládežníckych  družstiev 
 

číslo: 63/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  

                           žiadosť Športového klubu Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári  
                      ARGO Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na  celoročnú činnosť       

                        mládežníckych družstiev.         
II.         neodporúča MsZ 
              schváliť Športovému klubu Matice slovenskej a centra voľného času Kladivári  
             ARGO Prievidza dotáciu  na celoročnú činnosť mládežníckych  družstiev 
 

číslo: 64/2014 
Komisia športu 
 
I. berie na vedomie  
            žiadosť FC Baník Horná Nitra, s.r.o. o bezplatné využitie športovej haly na usporiadanie 6  
           halových turnajov žiakov.      
II.       odporúča MsZ 
           schváliť FC Baník Horná Nitra, s.r.o. bezplatné využitie športovej haly na usporiadanie 6  



           halových turnajov žiakov.         
 

číslo: 65/2014 
Komisia športu 
 

I. berie na vedomie  
návrh Jozefa Dadíka, člena komisie, a súhlasí so znovuobnovením organizovania Memoriálu A. 
Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov s tým, že hlavným garantom sa stane komisia športu 
a navrhuje  uvoľniť 200 € na uvedený turnaj. 

II.       odporúča MsZ 
           schváliť 200 € na  organizovanie Memoriálu A. Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov.  
 
 
 

Zapísala: R. Petrášová 

 

             Ing. Branislav Bucák 
             predseda komisie 
 
 

 
 
 


