
Uznesenia 

komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ 

zo dňa 3.1.2019 

od 1 do 50 

 

číslo: 1/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Program odpadového hospodárstva Program mesta Prievidza: na roky 2016 – 2020. 

II.  odporúča  primátorke mesta 

Schváliť Program odpadového hospodárstva Program mesta Prievidza: na roky 2016 – 2020 bez 

pripomienok  

 

číslo: 2/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I. berie na vedomie 
FC Baník Horná Nitra s.r.o. – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť FC Baník Horná Nitra s.r.o. finančný príspevok vo výške 24 000 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 3/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
MŠHK Mládež n.o. – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť MŠHK Mládež n.o.  finančný príspevok vo výške 11 700 € na krytie časti nákladov spojených 

s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 4/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
MBA Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť MBA Prievidza  finančný príspevok vo výške 15 200 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 5/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Športová škola karate Prievidza  – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Športovej škole karate Prievidza  finančný príspevok vo výške 2 000 € na krytie časti 

nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 



 

 

číslo: 6/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Volejbalový klub Prievidza– žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť VK Prievidza finančný príspevok vo výške 12 700 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 7/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
TJ SOKOL Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť TJ SOKOL Prievidza  finančný príspevok vo výške 2700 € na krytie časti nákladov spojených 

s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 8/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
SKK DOLPHINS PRIEVIDZA – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť SKK DOLPHINS PRIEVIDZA finančný príspevok vo výške 1500 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 9/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Karate klub Prievidza FKŠ – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Karate klub Prievidza FKŠ finančný príspevok vo výške 3500 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 10/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Zápasnícky klub Baník Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Zápasnícky klub Baník Prievidza finančný príspevok vo výške 5200 € na krytie časti 

nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 11/2019 



Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Športový klub Fitness Free Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s 

celoročnou činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Športový klub Fitness Free Prievidza finančný príspevok vo výške 1000 € na krytie časti 

nákladov spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 12/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
GK Elán Prievidza– žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť GK Elán Prievidza finančný príspevok vo výške 3500 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 13/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Energyfight PD – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Energyfight PD finančný príspevok vo výške 1300 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 14/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
KMG ARGO Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť KMG ARGO Prievidza finančný príspevok vo výške 1500 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 15/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Šachový klub – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou 

mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Šachovému klubu finančný príspevok vo výške 600 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 16/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



Lukostrelecký klub Epirus– žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou 

činnosťou mládežníckych družstiev v roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Lukostreleckému klubu Epirus finančný príspevok vo výške 600 € na krytie časti nákladov 

spojených s činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 17/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
VELOSVET – žiada o dotáciu za účelom pokrytia nákladov spojených s celoročnou činnosťou klubu  v 

roku 2019  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť VELOSVET finančný príspevok vo výške 1000 € na krytie časti nákladov spojených s 

činnosťou mládežníckych družstiev. 

 

číslo: 18/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom vyhlásenia najlepších športovcov a súťaž o cenu 

Krištáľového páva za rok 2018 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok vo výške 700 € na krytie nákladov 

spojených s prípravou a realizáciou podujatia. 

 

číslo: 19/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
2brothers s.r.o. – žiada o dotáciu za účelom podpory projektu Zelený bicykel 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť 2brothers s.r.o. finančný príspevok vo výške 7000 € na krytie nákladov projektu Zelený 

bicykel. 

 

číslo: 20/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Slovenský rybársky zväz – MO Prievidza – žiada o dotáciu za účelom za účelom zakúpenia výterových 

hniezd a rybej násady.  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť pre Slovenský rybársky zväz – MO Prievidza finančný príspevok vo výške 7000 € za účelom 

zakúpenia výterových hniezd a rybej násady.  

 

číslo: 21/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
OZ Prievidzská labka – žiada o dotáciu za účelom prevádzky mestského depozitu pre mačky. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť OZ Prievidzská labka  finančný príspevok vo výške 2000 € na krytie nákladov spojených 

s prevádzkou a činnosťou združenia. 



 

číslo: 22/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
TJ VPS Hradec – žiada o za účelom pokrytia výdavkov spojených s údržbou a prevádzkou športových 

ihrísk v mestských častiach Hradec a Malá Lehôtka  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť TJ VPS Hradec finančný príspevok vo výške 2295 € na krytie nákladov spojených spojených 

s údržbou a prevádzkou športových ihrísk v mestských častiach. 

 

číslo: 23/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
MY Hornonitrianske noviny– žiada spoluúčasť na financovaní podujatia Futbalová jedenástka roka 2018 

II.  odporúča primátorke mesta 

Schváliť kúpu trofejí prostredníctvom predsedu komisie pre ocenených v hodnote 200 €. 

 

číslo: 24/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
FK Veľká Lehôtka – žiada o dotáciu za účelom pokrytia výdavkov s organizáciou turnaj starých pánov  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť FK Veľká Lehôtka  finančný príspevok vo výške 200 € na výdavkov s organizáciou turnaj 

starých pánov 

 

číslo: 25/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
HC Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia prepravných nákladov súvisiace s dopravou na zápasy 

II. hokejovej ligy kategórie mužov a materiálno technologické zabezpečenie  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť HC Prievidza finančný príspevok vo výške 1500 € na krytie nákladov prepravy a materiálne 

vybavenie družstiev. 

 

číslo: 26/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
SKK DOLPHINS Prievidza –žiada o dotáciu za účelom podpory seniorského tímu – turnaje, doprava 

a štartovné v maďarsko slovenskej lige 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť SKK DOLPHINS Prievidza finančný príspevok vo výške 500 € na krytie nákladov 
seniorského tímu – turnaje, doprava a štartovné v maďarsko slovenskej lige 

 

číslo: 27/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Združenie technických a športových činností Bojnice – žiada o dotáciu za účelom Hornonitrianskeho 

modelárskeho dňa II.  odporúča primátorke mesta. 



II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť pre Združenie technických a športových činností Bojnice finančný príspevok vo výške 600 € 

na krytie nákladov podujatia. 

 

číslo: 28/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory činností deti a mladých ľudí 

z Prievidze a blízkeho okolia, ktorí sú združení v prievidzskom skautskom zbore  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť pre Slovenský skauting, 14. zbor Prievidza finančný príspevok vo výške 700 € na krytie 

nákladov skautského zboru a činnosti súvisiace s voľnočasovou činnosťou mládeže. 

 

číslo: 29/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
MBA Prievidza – žiada o dotáciu za účelom družobnej spolupráce s mestom Šumperk formou turnajov, 

vzájomných zápasov a spoločných sústredení. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť MBA Prievidza finančný príspevok vo výške vo výške 900 € na spoluprácu so Šumperkom, vo 

výške 300 € na DODO CUP, vo výške 150 € na Basket CUP. 

 

číslo: 30/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Šachový klub – žiada o dotáciu za účelom organizácie 4 - 6 jednodňových turnajov pre mládež s cieľom 

popularizácie šachu v radoch mládeže v meste Prievidza v roku 2019. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Šachovému klubu  finančný príspevok vo výške 200 €  na prenájom, trofeje, ceny, materiál, 

inventár.  
 

číslo: 31/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
ZK Baník Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory podujatia Medzinárodný vianočný turnaj 

mládeže Chorvátsko - Záhreb 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť finančný ZK Baník Prievidza za účelom podpory podujatia Medzinárodný vianočný turnaj 

mládeže Chorvátsko – Záhreb. 

 

číslo: 32/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

ZK Baník Prievidza – žiada o dotáciu za účelom 47. ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ZK Baník Prievidza finančný príspevok vo výške vo výške 700 € za účelom 47. ročníka 

Medzinárodného turnaja mládeže v zápasení. 
 



číslo: 33/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
ZK Baník Prievidza – žiada o dotáciu za účelom Medzinárodného vianočného turnaja žiakov Beograd – 

Srbsko. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ZK Baník Prievidza  finančný príspevok vo výške 200 € náklady spojené s prepravou, s 

ubytovaním, štartovné. 

 

číslo: 34/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom fotografickej súťaže o olympizme pre základné 

školy mesta Prievidza  

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok za účelom fotografickej súťaže 

o olympizme. 

 

číslo: 35/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory podujatia Dotkni sa hviezd - cvičenie 

rodičov a seniorov  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok vo výške 150 € na nájom športovej haly. 

 

číslo: 36/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom výtvarnej súťaži Šport očami detí pre základné 

školy mesta Prievidza (máj 2019) 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok za účelom výtvarnej súťaži Šport očami 

detí pre základné školy mesta Prievidza. 

 

číslo: 37/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom výtvarnej súťaži Šport očami detí pre základné 

školy mesta Prievidza (september 2019) 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok za účelom výtvarnej súťaži Šport očami 

detí pre základné školy mesta Prievidza. 

 

číslo: 38/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom 2. ročníka Olympijského kvízu pre základné 

školy. 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok za účelom 2. ročníka Olympijského kvízu 

pre základné školy. 

 

číslo: 39/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory podujatia Sokolský zlet vo výške 300 € 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok vo výške 200 € na dopravu. 

 

číslo: 40/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 

Olympijský klub Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory podujatia Atletický Olympijský deň. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Olympijskému klubu Prievidza finančný príspevok vo výške 50 € na ceny, medaily, diplomy. 

 

číslo: 41/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Hornonitriansky beh, občianske združenie – žiada o dotáciu za účelom organizovania podujatia s 

názvom Korzo beh 2019. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť OZ Hornonitriansky beh finančný príspevok vo výške 600 €  na zabezpečenie pretekov. 

 

číslo: 42/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Hornonitriansky banícky spolok – žiada o dotáciu za účelom prezentovania baníctva pri baníckych 

aktivitách organizovaných mestom a spolkom. 

II.  odporúča primátorke mesta 
presunúť žiadosť na komisiu školstva a kultúry. 

 

číslo: 43/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Športová škola karate Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia výdavkov s 

bezplatným využitím športovej haly 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť ŠŠK Prievidza finančný príspevok z dôvodu zrušenia športovej súťaže. 

 

číslo: 44/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



Športová škola karate Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia výdavkov spojených s organizáciou 

slovenského pohára detí (medaile, poháre, atď.) 

II.  neodporúča primátorke mesta 

schváliť ŠŠK Prievidza finančný príspevok z dôvodu zrušenia športovej súťaže. 

 

číslo: 45/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Stolnotenisový klub Prievidza/STK Prievidza – žiada o dotáciu za účelom pokrytia výdavkov spojených 

s prenájmov priestorov (telocviční). 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť STK Prievidza finančný príspevok vo výške 600 € na prenájom. 

 

číslo: 46/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza - Veľká Lehôtka – žiada o dotáciu za účelom 

podpory detského kresťanského tábora  

II.  odporúča primátorke mesta 
presunúť žiadosť na komisiu školstva a kultúry. 

 

číslo: 47/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Energyfit – žiada o dotáciu za účelom podpory majstrovstiev Európy v meste Gyor, Hamm. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť Energyfit finančné prostriedky vo výške 300 € na výstroj, materiálne zabezpečenie. 

 

číslo: 48/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Športový klub Fitness Free Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory pretekárky Anny Hepnerovej 

- majsterky Európy  

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť ŠK Fitness Free Prievidza finančný príspevok vo výške 300 € na kostýmy, výstroj.  

 

číslo: 49/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 
Telocvičná jednota SOKOL, Prievidza – žiada o dotáciu za účelom podpory motivačného turnaja v jude 

určený od 5 do 12 rokov. 

II.  odporúča primátorke mesta 

schváliť TJ SOKOL Prievidza finančný príspevok vo výške 150 € na diplomy, medaile, trofeje 

z kapitoly. 

 

číslo: 50/2019 

Komisia ŠMaVA: 

I .  berie na vedomie 



Olympijský klub Prievidza – žiada o návrhy na ocenenie najlepších športovcov – Krištáľový páv 2018 za 

mesto Prievidza. 

II.  odporúča primátorke mesta oceniť: 
Športový kolektív mesta – VK Prievidza 
Tréner mesta – Richard Nemec 

Športovec mesta – Anna Hepnerová 

 

 

Zapísala: Mg. Diana Šurkalová Dušeková  

 

                Ing. Branislav Bucák 

              predseda KŠMaVA 


