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Zoznam uznesení 
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Uznesenia 
komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

Zoznam uznesení  
komisie športu  

zo dňa 14.1.2016 
od 4 do  36 

 
číslo: 4/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 
mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  finančný príspevok vo výške 11 060 € na 
krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 5/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť VOLEJBALOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť VOLEJBALOVÉMU KLUBU  PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 11 890 € 
na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 6/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA  
o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMII PRIEVIDZA  finančný 
príspevok vo výške 14 265 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych 
družstiev.  

 
číslo: 7/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA  
o poskytnutie dotácie na nasledovné športové projekty: 
Účasť na medzinárodnom basketbalovom turnaji vo Valjeve   
Turnaj DODOCUP 2016  
 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMII PRIEVIDZA  finančný príspevok 
na účasť na medzinárodnom basketbalovom turnaji vo Valjeve  vo výške 700 € a na Turnaj 
DODOCUP 2016 dotáciu vo výške 300 €.  

 
 
 



číslo: 8/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMIE PRIEVIDZA  
o poskytnutie dotácie na nasledovné športové projekty: 

     Turnaj Basket Cup 2016   
Účasť  družstva   kadetov  na finálovom turnaji   Majstrovstiev Slovenska   
Účasť družstva starších žiakov na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska  

 
II.  neodporúča MsZ 

schváliť MLÁDEŽNÍCKEJ BASKETBALOVEJÁ AKADÉMII PRIEVIDZA  finančný príspevok 
na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na nasledovných turnajoch: 

     Turnaj Basket Cup 2016   
Účasť  družstva   kadetov  na finálovom turnaji   Majstrovstiev Slovenska   
Účasť družstva starších žiakov na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska  

 
číslo: 9/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na 
celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 
5 180 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 10/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na 
nasledovné športové projekty: 
Medzinárodný vianočný turnaj žiakov Borča – Valjevo – Srbsko  
44.  Ročník  Medzinárodného  turnaja  mládeže   v   zápasení vo voľnom štýle  

 
II.  odporúča MsZ 

schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  finančný príspevok na účasť na 
Medzinárodnom vianočnom turnaji žiakov Bor ča – Valjevo – Srbsko  
vo výške 500 € a na 44.  Ročníku  Medzinárodného  turnaja  mládeže   v   zápasení vo 
voľnom štýle dotáciu vo výške 500 €.  
 

číslo: 11/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ZÁPASNÍCKEHO KLUBU BANÍKK PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na 
nasledovné športové projekty: 

     Dni úpolového športu  základných škôl  mesta Prievidza 
Medzinár.vianočný turnaj mládeže v Chorvátsku 
Oblastná žiacka liga SR  
 
 
 



II.  neodporúča MsZ 
schváliť ZÁPASNÍCKEMU KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  finančný príspevok na úhradu časti 
nákladov spojených s účasťou na nasledovných turnajoch: 

     Dni úpolového športu  základných škôl  mesta Prievidza 
Medzinár.vianočný turnaj mládeže v Chorvátsku 
Oblastná žiacka liga SR  

 
číslo: 12/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVEJ ŠKOLY KARATE  PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ŠPORTOVEJ ŠKOLE KARATE  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 3 280 
€ na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 13/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVEJ ŠKOLY KARATE  PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na nasledovné 
športové projekty: 
1.kolo slovenského pohára detí a žiakov  
Majstrovstvá  Európy  kadetov,  juniorov U21 Limassol/Cyprus 5. - 7.2.2016   

 
II.  neodporúča MsZ 

schváliť ŠPORTOVEJ ŠKOLE KARATE PRIEVIDZA  finančný príspevok na účasť na  
nasledovných súťažiach: 
1.kolo slovenského pohára detí a žiakov  
Majstrovstvá  Európy  kadetov,  juniorov U21 Limassol/Cyprus 5. - 7.2.2016   

 
číslo: 14/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVEJ ŠKOLY KARATE PRIEVIDZA  o bezplatné poskytnutie športovej 
haly na 1.kolo slovenského pohára detí a žiakov.  
 

II.  odporúča MsZ 
 bezplatne poskytnúť ŠPORTOVEJ ŠKOLE KARATE PRIEVIDZA  športovú halu na 
1.kolo slovenského pohára detí a žiakov 
 

číslo: 15/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠACHOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 
mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ŠACHOVÉMU KLUBU  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 560 € na krytie 
časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
 



číslo: 16/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠACHOVÉHO KLUBU  PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na nasledovné športové 
projekty: 

     Turnaje GPX mládeže SŠZ  
     Open Prievidza 2016 – 10.ročník šachového turnaja  
 
II.  odporúča MsZ 

schváliť ŠACHOVÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok na úhradu časti nákladov 
spojených s účasťou na  Turnajoch GPX mládeže SŠZ vo výške 150 € a na Open Prievidza 
2016 – 10.ročník šachového turnaja vo výške 300 €. 

    
číslo: 17/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o. PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o.  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 
19 800 €  na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 18/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o. PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na účasť 
mládežníckych družstiev na medzinárodnom turnaji v Taliansku. 

II.  neodporúča MsZ 
schváliť FC BANÍK HORNÁ NITRA, s.r.o.  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 
19 800 €  na krytie časti nákladov spojených s účasť mládežníckych družstiev na 
medzinárodnom turnaji v Taliansku..  

 
 
číslo: 19/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť TJ SOKOL PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych 
družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť TJ SOKOL PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 2 620 € na krytie časti 
nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 20/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť TJ SOKOL PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na turnaj mládežníckych družstiev 
v jude O pohár primátorky mesta. 

II.  odporúča MsZ 



schváliť TJ SOKOL PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 150 € na krytie časti 
nákladov spojených s organizovaním turnaja mládežníckych družstiev v jude O pohár 
primátorky mesta.  

 
číslo: 21/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MESTSKÝ PLAVECKÝ KLUB PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na úhradu časti 
nákladov spojených s účasťou členky klubu M. Hausnerovej na zahraničných plaveckých 
majstrovstvách veteránov. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MESTSKÉMU PLAVECKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo 
výške 400 €  na krytie časti nákladov spojených s účasťou členky klubu M. Hausnerovej na 
zahraničných plaveckých majstrovstvách veteránov.  

 
číslo: 22/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť MESTSKÝ PLAVECKÝ KLUB PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MESTSKÉMU PLAVECKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo 
výške 3 560 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 23/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť KLUBU MODERNEJ GYMNASTIKY ARGO  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť KLUBU MODERNEJ GYMNASTIKY ARGO  finančný príspevok vo výške 700 € 
na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 24/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť TENISOVÉHO KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť TENISOVÉMU KLUBU BANÍK PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 1 000 
€ na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 25/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť 1.JUDO KLUBU PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 
mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 



schváliť 1.JUDO KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 180 € na krytie časti 
nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 26/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť 3ATLETIK PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych 
družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť klubu  3ATLETIK  PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 960 €  na krytie časti 
nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 27/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť GYMNASTICKÝ KLUB ELÁN PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na celoročnú 
činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť GYMNASTICKÉMU KLUBU ELÁN PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 
4 100 €  na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 28/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť KARATE KLUBU PRIEVIDZA FKŠ  o poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť 
mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť KARATE KLUBU PRIEVIDZA FKŠ  finančný príspevok vo výške 3 500 na krytie 
časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 29/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVÉHO KLUBU FITNESS FREE  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na 
celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ŠPORTOVÉMU KLUBU FITNESS FREE  PRIEVIDZA finančný príspevok vo 
výške 780 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
číslo: 30/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVÉHO KLUBU KICKBOX IDRANYI  PRIEVIDZA  o poskytnutie 
dotácie na celoročnú činnosť mládežníckych družstiev. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ŠPORTOVÉMU KLUBU KICKBOX IDRANYI  PRIEVIDZA  finančný príspevok 
vo výške 2 560 € na krytie časti nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev.  

 
 



číslo: 31/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ŠPORTOVÉMU KLUBU MATICE SLOVENSKEJ A CENTRA VO ĽNÉHO 
ČASU KLADIVÁRI   PRIEVIDZA  o poskytnutie dotácie na zakúpenie dresov pre žiakov 
klubu a materiálové vybavenie. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť MŠHK – MLÁDEŽ  PRIEVIDZA, N.O.  finančný príspevok vo výške 600 € na 
zakúpenie dresov pre žiakov klubu a materiálové vybavenie.  

 
číslo: 32/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť FUTBALOVÉHO  KLUBU VE ĽKÁ LEHÔTKA PRIEVIDZA  o poskytnutie 
dotácie na zorganizovanie turnaja vo futbale  starých pánov. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť FUTBALOVÉMU  KLUBU VE ĽKÁ LEHÔTKA PRIEVIDZA  finančný príspevok 
vo výške 180 € na krytie časti nákladov spojených s organizovaním turnaja vo futbale.  

 
číslo: 33/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť SLÁVIE TRIKLUB FTV Ś BRATISLAVA  o poskytnutie dotácie na organizovanie 2. 
ročníka Prievidzského duatlonu 2016. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť SLÁVII TRIKLUB FTV Ś BRATISLAVA  finančný príspevok vo výške 500 € na 
krytie časti nákladov spojených s organizovaním 2. ročníka Prievidzského duatlonu 2016. 
   

číslo: 34/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť ZDRUŽENIA TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ BOJNICE  
o poskytnutie dotácie na úhradu nákladov spojených so zabezpečením 3. ročníka 
Hornonitrianskeho modelárskeho dňa a stretnutie koľajísk na zimnom štadióne. 

II.  odporúča MsZ 
schváliť ZDRUŽENIU TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ BOJNICE  
finančný príspevok vo výške 350 € na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením 3. 
ročníka Hornonitrianskeho modelárskeho dňa a stretnutie koľajísk na zimnom štadióne. 

 
číslo: 35/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť OLYMPIJSKÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na krytie časti 
nákladov pri organizovaní nasledovných podujatí: 
Dotkni sa hviezd  
Plnenie odznaku zdatnosti  

Olympijský deň mesta  
 
 



II.  odporúča MsZ 
schváliť OLYMPIJSKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok vo výške 250 € na 
krytie časti nákladov spojených s organizovaním nasledovných podujatí:  
Dotkni sa hviezd  - dotácia vo výške 50 € 

Plnenie odznaku zdatnosti - dotácia vo výške 100 € 

Olympijský deň mesta - dotácia vo výške 100 € 
 

číslo: 36/2016 
Komisia ŠMaVA 
 
I .  berie na vedomie 

žiadosť OLYMPIJSKÉHO KLUBU  PRIEVIDZA o poskytnutie dotácie na krytie časti 
nákladov pri organizovaní nasledovných podujatí: 
Vybudovanie sídla Olympijského klubu  Prievidza  

Výtvarná súťaž pre základné školy  

Letná a zimná olympiáda materských škôl mesta Prievidza  
Plavecká štafeta mesta Prievidza  

 
II.  neodporúča MsZ 

schváliť OLYMPIJSKÉMU KLUBU PRIEVIDZA  finančný príspevok na krytie časti 
nákladov spojených s organizovaním nasledovných podujatí:  
Vybudovanie sídla Olympijského klubu  Prievidza  

Výtvarná súťaž pre základné školy  

Letná a zimná olympiáda materských škôl mesta Prievidza  
Plavecká štafeta mesta Prievidza  

 
 
Zapísala: Renáta Petrášová 

                Ing. Branislav Bucák 
              predseda KŠMaVA 
 
 
 
 
 

 
 
 


