
ZÁSADY podpory športu, telovýchovy a 
turistiky v meste Prievidza pre rok 2008 

 
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Mestská rada v Prievidzi dňa 13.12.2005 schválila uznesením číslo 527/2005 základný dokument "Zásady podpory športu, 
telovýchovy a turistiky v meste Prievidza, ktoré riešia určitý koncepčný zámer mesta pri podpore a spolupráci činnosti športu, 
telovýchovy a turistiky v meste. 

2. Na základe záverov a analýzy účinnosti všeobecných zásad ako aj zásad z rokov 2006 a 2007, komisia športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Prievidzi stanovuje Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008. 

3. Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008 stanovujú úlohy strategického plánu a 
podmienky finančnej podpory pre rok 2008. 

4. Zásady podpory športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza pre rok 2008 nadobúdajú účinnosť od 1.1.2008. 

II. ÚLOHY STRATEGICKÉHO PLÁNU PRE ROK 2008 

1. Pripraviť a uskutočniť dve rokovania celomestskej športovej rady športu, telovýchovy a turistiky za účelom zhodnotenie 
ustanovenia rady a prípravy strategických zámerov mesta v podpore športu, telovýchovy a turistiky na roky 2009-2010. 
Termín : máj a november 2008 

2. Pokračovať v priorite starostlivosti a podpore mesta športujúcej mladej generácií. Pre túto prioritu uskutočniť : 
a. ročnú finančnú podporu v zmysle zásad 
b. ročné hodnotenie činnosti športových tried a školských športových stredísk 
c. uskutočniť odborný seminár s analýzou a prijatím opatrení k činnosti útvarov talentovanej mládeže pri školách a 

kluboch Termín : október 2008 
3. Prerokovať so športovými klubmi ich aktívnejší podiel na : 

1. športových stredísk 
2. organizácii a priebehu školských športových súťaží  

Termín : jún 2008 

III. PODMIENKY FINANČNEJ PODPORY 

1. Finančná podpora športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza bude v roku 2008 realizovaná formou projektov na danú 
aktivitu z nižšie uvedených oblastí a v zmysle rozpočtu mesta. 

2. Žiadateľ sa uchádza o finančný príspevok predložením žiadosti vo forme projektového spisu v písomnej podobe (viď príloha č. 
1.). 

3. Konečným prijímateľom finančného príspevku vo forme dotácie, grantu alebo daru môže byť : 
a. ktorákoľvek športová, telovýchovná alebo turistická právnická osoba, ktorá realizuje projekt na území mesta 

Prievidza 
b. ktorákoľvek fyzická osoba ak dovŕšila vek 18 rokov a má prihlásený trvalý pobyt na území mesta Prievidza 
c. ktorá nemá pohľadávky voči Mestskému úradu za predchádzajúce roky 
d. ktorá odovzdala výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok 

4. Ekonomické podmienky finančnej podpory sú : 
a. projekt musí obsahovať samostatný rozpis rozpočtu s príjmovými a výdavkovými položkami 
b. finančný príspevok z rozpočtu mesta nesmie presiahnuť 60 % celkových nákladov na projekt (akciu) 
c. finančný príspevok je možné použiť na bežné aj kapitálové výdavky súvisiace len s realizáciou projektu 
d. vyúčtovanie projektu musí byť uskutočnené v zmysle VZN č. 80/2005 a Zúčtovacieho protokolu (viď príloha č. 2) 

IV. OBLASTI FINANČNEJ PODPORY  
 
Na základe rozpočtu mesta Prievidza sa pre rok 2008 cez kapitolu komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve rozdeľuje finančný 
príspevok vo výške schválený Mestským zastupiteľstvom do nasledovných oblastí : 

1. rezerva primátora 
2. rezerva predsedu komisie 
3. školské športové strediská 
4. športy a kluby (podpora úspešných žiakov a mládeže) 
5. vybrané mestské aktivity 

Memoriál I. Surového , Memoriál A. Schuta , Memoriál J. Kmeťa, Najúspešnejšie ZŠ v športových súťažiach, Beh olympijského 
dňa, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta, Družobné športové kontakty (Taliansko, Šumperk), Silvestrovský beh, 
Športová olympiáda MŠ, Baníckou krajinou, Plavecká štafeta, M-SR v cyklokrose, 

6. turistika, horolezectvo a RTVŠ 
7. iné aktivity 

Prejednané a schválené v komisii športu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi dňa 12.12.2007. 
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