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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
Návrh na dodatočné prerozdelenie dotácií 
z rozpočtu mesta Nitry na cieľovú oblasť 
telesná kultúra 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Dodatočné prerozdelenie dotácií 
z rozpočtu mesta Nitry na cieľovú oblasť 
telesná kultúra 
 
podľa predloženého návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ____________________________ 

podpis predkladateľa



Návrh 
Rezerva 4% 

BKM Junior                   2 000 € 

Nitriansky  Šachový  Klub                      500 € 

Čakanka ‐ silvestrovský beh                      800 € 

po úprave v položke                25 900 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fond podujatí  
Nitriansky mariášový klub‐ slovenská mariášová  
liga 

                    300 € 

Fond vrcholového športu 
FC Nitra                12 000 € 

HK Nitra                13 000 € 

Basket Nitra                13 000 € 

UDHK Nitra (WHIL)                  6 000 € 

VK Ekonóm SPU                  9 850 € 

Box Club Stavbár                  1 450 € 

TJ Stavbár                  1 000 € 

spolu                56 300 € 

Fond mládežníckeho športu 
ČFK Nitra                   1 000 € 

ZŠK UKF Nitra                      500 € 

FC Nitra                   6 500 € 

FK Janíkovce                      700 € 

ŠK Slávia SPU DFA Nitra                      500 € 

TJ Slovan Chrenová                      600 € 

UDHK Nitra                   1 500 € 

VK Ekonóm SPU                   5 100 € 

HK Nitra                   6 000 €        12 000 €  

Tenisový klub                      300 € 

Box club stavbár                   1 000 € 

ŠOG ‐ aerobik                      300 € 

ŠOG ‐ moder. Gymn.                      400 € 

Cyklo klub                      150 € 

TJ AC Nitra                       400 € 

Basket Nitra                   5 000 € 

spolu                29 950 € 



Dôvodová správa 
 

 Návrh na dodatočné prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na cieľovú oblasť 
telesná kultúra predkladáme z dôvodu potreby prehodnotenia neprerozdelených financií, ktoré 
sú určené na dotácie. V rozpočte sa nachádza päť položiek: Fond na úhradu energií 
a prenájmov, Fond vrcholového športu, Fond mládežníckeho športu, Fond podujatí a 4% 
Rezerva. 
 V rámci 4% Rezervy požiadali o finančnú pomoc traja žiadatelia. BKM Junior UKF 
Nitra, Nitriansky šachový klub, Občianske združenie Čakanka. Výška poskytnutej finančnej 
pomoci je uvedená v návrhu.  
 Z fondu podujatí sa dodatočne pridelí dotácia vo výške 300,- € pre Nitriansky 
mariášový klub na Slovenskú mariášovú ligu a odoberie sa dotácia pre HC Nitra, a.s. vo 
výške 1 500,- € na mládežnícke turnaje z dôvodu nevyrovnaných záväzkov voči mestu Nitra. 
Táto suma je zahrnutá do neprerozdelených financií v rámci položky rozpočtu. 
 Rozpočtovým presunom sa presunú neprerozdelené financie z Fondu podujatí a z 4% 
Rezervy na Fond vrcholového športu, kde sa po zmene bude nachádzať 56 300,- €, ktoré sa 
následne prerozdelia podľa predloženého návrhu. 
 Vo Fonde mládežníckeho športu sa nachádza 29 950,- €, ktoré sa prerozdelia podľa 
predloženého návrhu. Uznesením číslo 8/2012-MZ dňa 02.02.2012 bolo schválená dotácia na 
mládežnícky šport vo výške 12 000,- € pre HC Nitra, a.s., avšak daný klub má nevyrovnané 
záväzky voči mestu Nitra a tým pádom im nemôže byť poskytnutá dotácia. Táto dotácia by sa 
poskytla HK Nitra, kde by klub bol zmluvne viazaný na použite na mládež, aby mladí 
hokejisti neprišli o poskytnutú dotáciu. Poskytnutie dotácie pre Basket Nitra by bolo tiež 
viazané účelovo na mládežnícky šport. 
 Dodatočné poskytnutie dotácie pre cieľovú oblasť telesná kultúra je realizované na 
základe žiadostí na prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2012, ktoré žiadatelia 
zaslali v riadnom termíne. 
 


