
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN mesta Prievidza č. 8/2019, Dodatok č.1; Dodatok č. 2 a Dodatok č.3 

k predloženým žiadostiam za rok 2021 

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi 

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 ŠPORT 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ  dňa 

 1. Slovenský korfbalový klub 

"DOLPHINS" Prievidza 

8 789,04 8 789,04 Prenájom športovej haly.   --- 

 2. Mestský športový hokejový klub -  

mládež Prievidza, n. o. 

184 401,05 184 401,05 Prenájom zimného štadióna. --- 

 3. Krasokorčuliarsky klub Prievidza 5 166,68 5 166,68 Prenájom zimného štadióna. --- 

 4. FC Baník Horná Nitra s. r. o. 98 333,32 98 333,32 Prenájom futbalového štadióna. --- 

 5. Basketbalový klub BC Prievidza 56 842,60 56 842,60 Prenájom športovej haly. --- 

 6. Gymnastický klub Elán Prievidza 20 480,04 20 480,04 Prenájom športovej haly. --- 

 7. Zápasnícky klub Baník Prievidza 13 671,17 13 671,17 Prenájom športovej haly. --- 

 8. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

24 390,68 24 390,68 Prenájom športovej haly. --- 

 9. Športový klub Fitness Free 6 082,83 6 082,83 Prenájom športovej haly. --- 

10. Volejbalový klub Prievidza 27 611,74 27 611,74 Prenájom športovej haly. --- 



11. TJ VPS Hradec 1 500,00 1 500,00 Pokrytie časti prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou a 

údržbou ihrísk v štvrtiach Hradec a Malá Lehôtka (energie, materiál, 

pohonné hmoty pri údržbe trávnatej plochy, technické vybavenie), s 

verejnoprospešnými aktivitami, športovými a kultúrnymi podujatiami 

v štvrtiach Hradec a Malá Lehôtka (výdavky na stravovanie, 

občerstvenie, vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje, odmeny pre 

účinkujúcich a rozhodcov) vo výške 1 500,- €. 

14.01.2021 

12. Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza 

25 000,00 7 000,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich so štartovným, cestovným a 

účasťou na športových podujatiach (sústredenia, súťaže), s nákupom 

cien (medaile, poháre, športové trofeje, diplomy), s úhradou 

ostatných prevádzkových nákladov, prenájmom priestorov, energií. 

13.05.2021 

13. 100 rokov gymnázia v Prievidzi 750,00 400,00 Materiálno technické zabezpečenie podujatia YOUNG RUN, ceny, 

medaile a športové trofeje. 

13.05.2021 

14. 

 

Klub modernej gymnastiky 

ARGOPRIEVIDZA 

2 660,00 550,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

15. Stolnotenisový klub Prievidza 1 300,00 300,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

služby spojené s prenájmom, úhradu prevádzkových nákladov, 

energie, štartovné, ceny, medaile a športové trofeje. 

13.05.2021 

16. JUDO Klub KANO Prievidza, oz 7 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

17. Blaho Basket o.z. 5 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

18. Karate klub Prievidza FKŠ 8 700,00 1 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 



19. Tenisový klub Baník Prievidza 6 900,00 400,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

20. Telocvičná jednota SOKOL 

Prievidza 

5 400,00 1 200,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

21. Slovenský korfbalový klub 

„DOLPHINS“ Prievidza 

2 255,00 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

22. Zápasnícky klub Baník Prievidza, 

o. z. 

8 000,00 2 300,00 na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

23. Mestský plavecký klub Prievidza, 

o. z. 

4 000,00 650,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

24. Centrum gymnastických športov 5 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

25. Energyfight o. z. 5 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

26. Občianske združenie Včelia 

Akadémia 

2 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, materiálno-technické 

vybavenie včelnice, včelárske zariadenia, ochranné pomôcky, 

propagačné materiály, reklama. 

13.05.2021 

27. Športový klub Fitness Free 

Prievidza 

1 000,00 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 



28. Krasokorčuliarsky klub Prievidza 15 000,00 500,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

29. Olympijský klub Prievidza 320,00 300,00 Na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou a realizáciou 

podujatí Atletický Olympijský deň, Európsky týždeň športu, Cvičenie 

rodičov a seniorov s deťmi. 

13.05.2021 

dotácia 

vrátená  

30. Gymnastický klub Elán Prievidza 4 000,00 1 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

31. Športový klub Prievidza – Saša 

Dragaš 

4 000,00 400,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

32. Slovenský skauting, 14. zbor 

Prievidza 

700,00 350,00 Na materiál a služby súvisiace s voľnočasovou činnosťou, metodické 

pomôcky, cestovné a dopravné náklady, skautská a tábornícka výbava, 

prenájom klubovní, prenájom priestorov, prevádzkové a režijné 

náklady (elektrina, voda, vodné, stočné). 

13.05.2021 

33. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE 

PRIEVIDZA 

10 000,00 900,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

34. Mestský športový hokejový klub –

mládež Prievidza, n.o. 

30 000,00 5 600,00 Na úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

13.05.2021 

35. Karate klub Prievidza FKŠ 360,00 300,00 Čiastočné krytie nákladov spojených s prenájmom športovej haly za 

účelom prípravy a realizácie súťaže: PRIEVIDZA CUP 2021 – súťaž pre 

deti a mládež celoslovenské kolo, na úhradu nákladov spojených s 

prenájmom priestorov, úhradu prevádzkových nákladov. 

10.06.2021 

36. osoh, o. z.  1 000,00 500,00 Večerný beh Brose Night Run, detský beh Brix a Elite food fest, na 

úhradu nákladov za dresy, časomieru, štartové čísla, bannery, 

nafukovacie brány, ceny, medaile, šport. trofeje, poplatky za 

povolenie užívania ciest, dopravný projekt. 

10.06.2021 



37. FC Baník Horná Nitra, s. r. o. 45 000,00 10 000,00 Na účel úhrady nákladov spojených s prepravou, prenájmom 

priestorov, úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, 

medaile a športové trofeje. 

12.08.2021 

38. Volejbalový klub Prievidza 25 000,00 3 000,00 Úhradu nákladov spojených s prepravou, prenájmom priestorov, 

úhradu prevádzkových nákladov, energie, štartovné, ceny, medaile a 

športové trofeje. 

14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMOSTATNE V ROZPOČTE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Občianske združenie Prievidzská 

labka 

1 700,00 1 700,00 Na úhradu časti nákladov súvisiacich s veterinárnym ošetrením 

pouličných mačiek (kastrácia mačiek, testovanie na prenosné mačacie 

choroby, čipovanie, očkovanie apod.), prenájmom priestorov, úhradu 

prevádzkových nákladov, energie. 

13.05.2021 

2. Slovenský rybársky zväz – 
Mestská organizácia Prievidza 

5 950,00 5 950,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich so zakúpením rybej násady na 

zarybnenie revírov v okrese Prievidza a so zakúpením výterových 

hniezd určených pre neres rýb vo výške 4 700,- € a s organizovaním 

podujatia Vianočný kapor 2021 vo výške 1 250,- €. 

14.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta NEODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri MsZ   

dňa 

1. Združenie technických 

a športových činností Bojnice 

1 200,00 0,00 Hornonitriansky modelársky deň 2021 a stretnutia modelových 

koľajísk. 

13.05.2021 

 

2. Miniatur golf club Prievidza 2 000,00 0,00 Turnaje organizované Slovenským zväzom dráhového golfu (SZDG). 13.05.2021 

3. Lukostrelecký klub Epirus 212,00 0,00 Zakúpenie medailí.  13.05.2021 

4. Lukostrelecký klub Epirus 525,00 0,00 Zakúpenie športových dresov.  13.05.2021 

5. Lukostrelecký klub Epirus 1 510,00 0,00 Zakúpenie medailí na Majstrovstvá Slovenska v lukostreľbe 

Duchonka. 

13.05.2021 

6. Energyfit Prievidza 3 500,00 0,00 Účasť klubu na súťažiach, materiálne vybavenie telocvične – 

prevažne silové náradie, prenájom priestorov. 

13.05.2021 

7. FK Veľká Lehôtka 200,00 0,00 Pranie dresov počas roka 2021. 13.05.2021 

8. SKK DOLPHINS Prievidza 750,00 0,00 Náklady na účasť v rámci medzinárodnej korfbalovej ligy. 13.05.2021 

9. SPOKOJNOSŤ – centrum 

sociálnych služieb 

800,00 0,00 Futbalové popoludnie 05/2021 – technické zabezpečenie, ozvučenie, 

občerstvenie, putovný pohár, medaile. 

13.05.2021 

10. SPOKOJNOSŤ – centrum 

sociálnych služieb 

640,00 0,00 Futbalové popoludnie 08-09/2021 – technické zabezpečenie, 

ozvučenie, občerstvenie, putovný pohár, medaile. 

13.05.2021 

11. Mládežnícka basketbalov 

akadémia Prievidza 

4 800,00 0,00 Družobná spolupráca s mestom Šumperk, organizovanie turnajov, 

zabezpečenie trofejí, ubytovania, stravovania, rozhodcov, 

pomocníkov. 

13.05.20211 

12. Krasokorčuliarsky klub Prievidza 11 000,00 0,00 Organizovanie akcií (škola korčuľovania,  hokejová prípravka). 13.05.2021 



13. Zápasnícky klub Baník Prievidza 200,00 0,00 Medzinárodný turnaj žiakov Beograd- Srbsko – 12/2021. 13.05.2021 

14. Zápasnícky klub Baník Prievidza 700,00 0,00 48. ročník Medzinárodného turnaja v zápasení (17.-19.9.2021). 13.05.2021 

15. BC Prievidza, s. r. o.  2 000,00 0,00 Účasť na Alpsko-jadranskom pohári ( AAC). 14.09.2021 

                                                                                                                            

                                                                                                                               V Prievidzi, 31.01.2022                   

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


