
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN mesta Prievidza č. 6/2021 

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi 

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 ŠPORT 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná výška 

dotácie (v 

€) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorke 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ  dňa 

 1. Slovenský korfbalový klub 

"DOLPHINS" Prievidza 

8 938,00 8 938,00 Prenájom športovej haly. --- 

 2. Mestský športový hokejový 

klub -  mládež Prievidza,  

n. o. 

203 536,00 203 536,00 Prenájom zimného štadióna. --- 

 3. Krasokorčuliarsky klub 

Prievidza 

5 250,00 5 250,00 Prenájom zimného štadióna. --- 

 4. FC Baník Horná Nitra       

s. r. o. 

99 999,96 99 999,96 Prenájom futbalového štadióna. --- 



 5. Basketbalový klub BC 

Prievidza 

57 805,92 57 805,92 Prenájom športovej haly. --- 

 6. Gymnastický klub Elán 

Prievidza 

20 827,00 20 827,00 Prenájom športovej haly. --- 

 7. Zápasnícky klub Baník 

Prievidza 

13 902,73 13 902,73 Prenájom športovej haly. --- 

 8. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

24 808,00 24 808,00 Prenájom športovej haly. --- 

 9. Športový klub Fitness Free 6 185,75 6 185,75 Prenájom športovej haly. 

 

--- 

10. Volejbalový klub Prievidza 48 371,00 24 185,46 Prenájom športovej haly. ---       Klub 

požiadal 

o ukončenie 

zmluvy 

k 30/6/22 

11. TJ VPS Hradec 1 500,00 1 500,00 Úhrada prevádzkových nákladov a údržba ihrísk v štvrtiach 

Hradec a Malá Lehôtka, materiál, pohonné hmoty (do ko-

sačky na kosenie ihriska), technické vybavenie, stravova-

nie, občerstvenie pri športových a kultúrnych akciách. 

13.01.2022 

12. ENERGYFIT, s. r. o. 3 500,00 300,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

13.01.2022 



prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13. Stolnotenisový klub Prievi-

dza 

1 300,00 400,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

14. 

 

Klub modernej gymnastiky 

ARGO PRIEVIDZA 

3 000,00 800,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

15. Olympijský klub Prievidza 500,00 300,00 Finančné prostriedky budú použité na účel, a to na úhradu 

nákladov spojených s prepravou, materiálno technické za-

bezpečenie, štartovné. 

13.01.2022 

16. Futbalový klub Veľká Le-

hôtka 

100,00 100,00 Na úhradu - materiálno technické zabezpečenie. 13.01.2022 

17. JUDO klub KANO Prievi-

dza 

5 000,00 700,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

18. RM Sport Team 2 300,00 1 000,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

13.01.2022 



prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

19. Šachový klub Prievidza 1 500,00 300,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

20. Futbalový klub Veľká Le-

hôtka 

150,00 150,00 Na úhradu na úhradu -materiálno technické zabezpečenie, 

ceny, medaile a športové trofeje. 

13.01.2022 

21. Združenie technických a 

športových činností BOJ-

NICE 

1 500,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

22. osoh, o.z.                             3 000,00 1 000,00 Na krytie časti nákladov, spojených s organizáciou poduja-

tia, materiálno technické zabezpečenie, ceny, trofeje. 

26.04.2022 

23. Volejbalový klub Prievidza                          3 000,00  300,00 Na krytie časti nákladov, spojených s materiálno technic-

kým zabezpečením vydania publikácie. 

26.04.2022 

24. Mestská futsalová únia                        1 000,00 500,00 Na úhradu nákladov štartovného, cestovné náklady, na 

materiálno technické zabezpečenie, ceny, medaile a špor-

tové trofeje, prenájom priestorov. 

26.04.2022 

25. Prievidzský zväz malého 

futbalu                                   

2 000,00 500,00 Na úhradu nákladov, spojených s organizáciou podujatia, 

materiálno technické zabezpečenie, ceny, trofeje 

26.04.2022 



26. Centrum gymnastických 

športov Prievidza                                   

2 000,00 400,00 Na úhradu nákladov štartovného, cestovných nákladov, na 

materiálno technické zabezpečenie, ceny, medaile a špor-

tové trofeje.   

26.04.2022 

27. OZ YOUNG RUN 1 200,00 400,00 Na úhradu nákladov na materiálno technické zabezpečenie 

podujatia YOUNG RUN, ceny, medaile a športové trofeje. 

10.03.2022 

28. Tenisový klub Baník Prievi-

dza 

6 900,00 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

29. Karate klub Prievidza FKŠ 9 000,00 2 400,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

30. Slovenský korfbalový klub 

„Dolphins“ Prievidza 

1 500,00 800,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

31. Zápasnícky klub Baník 

Prievidza, o. z. 

8 000,00 3 400,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 



32. Energyfight o. z. 5 000,00 750,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

33. 

 

Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

25 000,00 11 000,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

34. Telocvičná jednota SOKOL 

Prievidza 

5 200,00 1 800,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

35. Krasokorčuliarsky klub 

Prievidza 

16 800,00 750,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

36. Gymnastický klub Elán 

Prievidza 

3 000,00 2 700,00 Na účel, a to úhradu nákladov spojených s prepravou, ma-

teriálno technické zabezpečenie, prenájom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje. 

13.01.2022 

37. FC Baník Horná Nitra, s. r. 

o. 

45 000,00 13 000,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

13.01.2022 



prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

38. Športový klub Fitness Free 

Prievidza 

1 200,00 800,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

39. Mestský plavecký klub 

Prievidza 

4 000,00 800,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

40. Volejbalový klub Prievidza 25 000,00 7 000,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

41. Mestský športový hokejový 

klub – mládež Prievidza, n. 

o. 

30 000,00 8 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 

42. Športová škola karate Prie-

vidza 

10 000,00 1 200,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile 

a športové trofeje. 

13.01.2022 



43. Slovenský skauting, 14. 

zbor Prievidza 

700,00 500,00 Na materiál a služby súvisiace s voľnočasovou činnosťou, 

metodické pomôcky, cestovné a dopravné náklady, skaut-

ská a tábornícka výbava, prenájom klubovní, prenájom 

priestorov, prevádzkové a režijné náklady (elektrina, voda, 

vodné, stočné). 

13.01.2022 

44. Klub priateľov CO Prievi-

dza 

6 400,00 500,00 Na materiál a služby súvisiace s voľnočasovou činnosťou. 13.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMOSTATNE V ROZPOČTE 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorovi 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Občianske združenie Prie-

vidzská labka 

2 000,00 2 000,00 Na úhradu časti nákladov súvisiacich s veterinárnym ošet-

rením pouličných mačiek (kastrácia mačiek, testovanie na 

prenosné mačacie choroby, čipovanie, očkovanie apod.), 

materiálno technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie. 

13.01.2022 

2. Slovenský rybársky zväz – 

Mestská organizácia Prievi-

dza 

6 000,00 6 000,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, materiálno 

technické zabezpečenie, prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie, materiál a služby súvi-

siace s voľnočasovou činnosťou. 

13.01.2022 

 

 

 

 



Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta NEODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia od-

poručená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie 

v sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Olympijský klub Prievidza 200,00 0,00 Úhrada cestovných nákladov - Sokolský zlet Brno 2022, 

Jitka H. 

13.01.2022 

2. Olympijský klub Prievidza 40,00 0,00 Organizovanie akcie Šport očami detí – výtvarná súťaž 

žiakov ZŠ v Prievidzi. 

13.01.2022 

3. Olympijský klub Prievidza 80,00 0,00 Organizovanie akcie Atletický Olympijský deň 13.01.2022 

4. Športový klub Prievidza 1 000,00 0,00 Akcia Veľkonočný turnaj 2022 – nákup materiálu.  

5. Karate klub Prievidza FKŠ 300,00 0,00 Organizovanie súťaže 24/9/2022 – prenájom športovej 

haly . 

13.01.2022 

6. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

5 800,00 0,00 Organizovanie turnajov a družobná spolupráca s mestom 

Šumperk. 

13.01.2022 

7. Volejbalový klub Prievidza 25 000,00 0,00 Pokrytie nákladov spojených s činnosťou seniorského 

mužského volejbalového družstva VK Prievidza v sezóne 

2022/2023 

13.01.2022 



8. Zápasnícky klub Baník Prie-

vidza 

200,00 0,00 Úhrady cestovného na Medzinárodný turnaj žiakov 

v Beograde - Srbsko 

13.01.2022 

9. Zápasnícky klub Baník Prie-

vidza 

700,00 0,00 Organizovanie 48. ročníka Medzinárodného turnaja mlá-

deže v zápasení 

13.01.2022 

10. Klub chovateľov írskych co-

bov SR 

800,00 0,00 Podpora podujatia 3 .ročník zvodu írskych cobov – do-

prava rozhodcov na/z akcie, úhrada areálu, nákup vec-

ných cien diplomy, medaily, poháre. 

10.03.2022 

11. Krasokorčuliarsky klub Prie-

vidza 

12 000,00 0,00 Prenájom športoviska  na II. polrok – zimný štadión, tré-

ningový proces KKP- príprava na ľade 

26.04.2022 

12. Krasokorčuliarsky klub Prie-

vidza 

7 500,00 0,00 Činnosť klubu KKP II. polrok – tréningový proces KKP 20 

detí, zdokonaľovacie techniky korčuľovania 22 detí 

a škola korčuľovania 30 detí. 

26.04.2022 

13. Mestský plavecký klub Prie-

vidza 

4 000,00 0,00 Príspevok na II. polrok. Štartovné na plaveckých prete-

koch, plavecké pomôcky, klubové oblečenie, doprava, 

strava ma pretekoch, registračné poplatky SPF. 

26.04.2022 

14. Horolezecký klub Baník 

SUB Prievidza  

5 000,00 0,00 Výstavba umelej lezeckej steny „bouldrovky“ v CVČ. 26.04.2022 

                                                                                                                            

V Prievidzi, 30.06.2022                   

Vypracovala:  Ing. Jana Dorníková, referent pre dotácie poskytované mestom 


