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Dôvodová správa: 
 
Volejbalový klub Prievidza doručil mestu Prievidza žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 
Prievidza vo výške 10 000 €, na podporu seniorského mužského extraligového družstva 
v sezóne 2017/2018 a 2018/2019. Basketbalový klub BC Prievidza doručil mestu žiadosť 
o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 20 000 €, na podporu seniorského mužského 
extraligového družstva v roku 2018. 
 
Dňa 8.3.2018 zasadala Komisia športu mládeže a voľnočasových aktivít, ktorej boli doručené 
žiadosti o dotácie od volejbalového a basketbalového klubu na prerokovanie.  
 
Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít prijala uznesenie, ktorým odporúča: 
 

1. Vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na podporu žiadostí extraligových 
klubov o dotácie vo výške 10 000 € pre Volejbalový klub Prievidza a vo výške 20 000 
€ pre Basketbalový klub BC Prievidza, 

2. Určiť účel použitia dotácie z rozpočtu mesta Prievidza pre Volejbalový klub Prievidza 
a pre Basketbalový klub BC Prievidza na pokrytie nákladov seniorského mužského 
extraligového družstva v roku 2018 na materiálno-technické zabezpečenie, 
prevádzkové náklady, ubytovanie,  štartovné,  dopravu na zápasy, stravovanie, 
propagáciu a prenájom priestorov spojených s tréningovým procesom. 

 
 
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
číslo:........... 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza pre Volejbalový 
klub Prievidza na podporu seniorského mužského extraligového družstva v sezóne 
2017/2018 a 2018/2019. 

II. odporúča  -  neodporúča MsZ 
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Volejbalový klub Prievidza vo výške 
10 000 €, na účel pokrytia nákladov seniorského mužského extraligového družstva 
v roku 2018 na materiálno-technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, ubytovanie,  
štartovné,  dopravu na zápasy, stravovanie, propagáciu a prenájom priestorov 
spojených s tréningovým procesom. 



 
číslo:........... 
Mestská rada 
I. berie na vedomie 

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza pre 
Basketbalový klub BC Prievidza na podporu seniorského mužského extraligového 
družstva v roku 2018. 

II. odporúča  -  neodporúča MsZ 
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Basketbalový klub BC Prievidza vo 
výške 20 000 €, na účel pokrytia nákladov seniorského mužského extraligového 
družstva v roku 2018 na materiálno-technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, 
ubytovanie,  štartovné,  dopravu na zápasy, stravovanie, propagáciu a prenájom 
priestorov spojených s tréningovým procesom. 

 
 

číslo:........... 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza pre Volejbalový 
klub Prievidza na podporu seniorského mužského extraligového družstva v sezóne 
2017/2018 a 2018/2019. 

II. schvaľuje – neschvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Volejbalový klub Prievidza vo výške 10 000 
€, na účel pokrytia nákladov seniorského mužského extraligového družstva v roku 
2018 na materiálno-technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, ubytovanie,  
štartovné,  dopravu na zápasy, stravovanie, propagáciu a prenájom priestorov 
spojených s tréningovým procesom. 

 
 
číslo:........... 
Mestské zastupiteľstvo  
I. berie na vedomie 

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza pre 
Basketbalový klub BC Prievidza na podporu seniorského mužského extraligového 
družstva v roku 2018. 

II. schvaľuje – neschvaľuje 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre Basketbalový klub BC Prievidza vo výške 
20 000 €, na účel pokrytia nákladov seniorského mužského extraligového družstva 
v roku 2018 na materiálno-technické zabezpečenie, prevádzkové náklady, ubytovanie,  
štartovné,  dopravu na zápasy, stravovanie, propagáciu a prenájom priestorov 
spojených s tréningovým procesom. 

 
 
    
 
Prievidza 12.3.2018                              


