
 

MESTO NITRA 
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 
 

Predkladateľ: Marek Hattas, primátor mesta Nitry 
 

Číslo materiálu: 
 

991/2021 
 

Názov materiálu: 
 
 
 
 

Návrh na pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry 
na rok 2021 pre oblasť: 
Podpora športových klubov – zabezpečenie športového 
vybavenia a materiálno technického vybavenia 

Spracovateľ: 
 

PaedDr. Mária Orságová – vedúca Odboru školstva, mládeže a športu 
Róbert Šiška – referent pre šport 
Mária Holečková – referent pre šport 

Napísal: 
 

Róbert Šiška – referent pre šport 

Prizvať: 
 

- 
 

Dátum rokovania MZ: 
 

14.10.2021 
 

Dátum vyhotovenia: 
 

06.10.2021 
 

 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry 
na rok 2021 pre oblasť: 
Podpora športových klubov – zabezpečenie športového 
vybavenia a materiálno technického vybavenia 
s c h v a ľ u j e 
Pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry na rok 
2021 pre oblasť: 
Podpora športových klubov – zabezpečenie športového 
vybavenia a materiálno technického vybavenia 
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Marek Hattas 



Dôvodová správa 
 
 

Materiál predkladáme z dôvodu potreby prerozdelenia neprerozdelených finančných 
prostriedkov schválených v rozpočte Mesta Nitra na rok 2021 na dotačnú podporu športových 
klubov. Predkladaný materiál je spracovaný v súlade s VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Nitry a v zmysle Výzvy č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre oblasť: 

Podpora športových klubov – zabezpečenie športového vybavenia a materiálno 
technického vybavenia. Žiadosti jednotlivých klubov boli doručené na MsÚ Nitra v riadnom 
termíne stanovenom vo výzve a boli spracované v tabuľke č. 1.  

Súčasťou materiálu je aj návrh na pridelenie dotácií pre žiadateľov, ktorí podali žiadosť 
za účelom organizácie športového podujatia v meste Nitra a Komisia MZ v Nitre pre šport 
navrhuje pridelenie dotácií podľa tabuľky č. 2. 

Spolu s výzvou č. 4 bola zverejnená aj výzva č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na rok 2021 pre oblasť: 
Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov. Na túto výzvu nereagovali žiadni žiadatelia. 

 
Materiál je predkladaný v tabuľkách, kde je uvedený názov klubu, športové odvetvie, 

účel použitia dotácie a návrh výšky dotácie stanovený Komisiou MZ v Nitre pre šport. Celková 
výška dotácií  určených podľa výzvy č. 4 predstavuje sumu 15 000,- € a výška dotácií určených 
pre žiadateľov, ktorí si podali žiadosť za účelom organizácie športového podujatia v meste 
Nitra, predstavuje sumu 1 000,- €. 
 
 Komisia MZ v Nitre pre šport sa doručenými žiadosťami o pridelenie dotácie podľa 
výzvy č. 4 zaoberala na svojom zasadnutí dňa 05.10.2021 a uznesením č. 9/2021-KŠ odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť finančnú podporu pre žiadateľov v podobe uvedenej 
v tabuľke č. 1. 
 Komisia MZ v Nitre pre šport sa doručenými žiadosťami o pridelenie dotácie za účelom 
organizácie športového podujatia v meste Nitra zaoberala na svojom zasadnutí dňa 11.08.2021 
a uznesením č. 7/2021-KŠ odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť finančnú 
podporu pre žiadateľov v podobe uvedenej v tabuľke č. 2. 
 Komisia MZ v Nitre pre šport uznesením č. 10/2021-KŠ berie na vedomie, že k výzve 
č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť: 
Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov, neboli evidovaní žiadni žiadatelia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 1  Zoznam žiadateľov o dotácie - športové vybavenie a materiálno technické vybavenie podľa výzvy č. 4 

 

 

 

 Por. 
číslo 

Názov žiadateľa Šport Účel použitia dotácie 
Výška 

požadovanej 
dotácie 

Návrh výšky 
dotácie 

1 
Akadémia tanca 
IČO: 42047579 

Tanečný šport športové náčinie, metodické pomôcky, technické vybavenie  1 000 € 500 € 

2 
BKM Junior UKF Nitra 
IČO: 37963091 

Basketbal basketbalové koše na ZŠ Na Hôrke  1 000 € 500 € 

3 
Cykloklub Dynamax Nitra 
IČO: 42122953 

Cyklistika náhradné diely, oblečenie, športové vybavenie  1 000 € 500 € 

4 
Čermáňsky futbalový klub Nitra 
IČO: 37861476 

Futbal kefa na umelý trávnik, hnojivo  1 440 € 500 € 

5 
Dart Klub 
IČO: 42201047 

Šípky dresy, technické príslušenstvo, materiálne vybavenie  1 000 € 500 € 

6 
Detská tenisová škola Nitra 
IČO: 51055619 

Tenis lopty, siete, kužele, zberače lôpt  1 000 € 500 € 

7 
Futbalový klub Janíkovce 
IČO: 31875521 

Futbal údržba trávnika   1 000 € 500 € 

8 
HBK Nitrianski Rytieri 
IČO: 42203503 

Hokejbal siete, chránič podpery  1 000 € 500 € 

9 
Karate klub Imperium Nitra 
IČO: 52429920 

Karate športové vybavenie 1 000 € 500 € 

10 
KK Slávia 
IČO: 37967797 

Kolky leštiaci stroj, leštiaca kefa, leštiace filce 747 € 500 € 

11 
Klub stolného tenisu RAKSIT 
IČO: 42371376 Stolný tenis poťahy na rakety, loptičky, tričká 1 000 € 500 € 

12 
Klub športového aerobiku Nitra 
IČO: 51086069 Aerobik tenisky, dresy, švihadlá, expandery, tričká, legíny 1 000 € 500 € 

13 
Korfbalový klub SPU Nitra 
IČO: 42202639 

Korfbal korfbalové koše, lopty 1 000 € 500 € 



14 
N Dance 
IČO: 47702168 

Tanečný šport ozvučenie, osvetlenie,  1 000 € 500 € 

15 
Nitra Knights 
IČO: 31197817 

Americký futbal lopty, dresy 1 000 € 500 € 

16 
Pro Box Team Nitra 
IČO: 42209820 

Box boxerské vrecia, rukavice, skrine na uloženie náradia 1 000 € 500 € 

17 
ŠK - karate Farmex 
IČO: 35613564 

Karate teplákové súpravy, chrániče, tatami (žinenka) 2 000 € 500 € 

18 
ŠK karate Kachi Nitra, o.z. 
IČO: 36110124 

Karate 
športová výstroj, kimoná, chrániče, ubytovanie, štartovné, 
sústredenia, športové oblečenie 

3 000 € 500 € 

19 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra 
IČO: 37964623 

Florbal dresy, tréningové pomôcky, hokejky 1 000 € 500 € 

20 
Športový klub Delfín Nitra 
IČO: 36102181 

Plávanie plavecká dráha, šponovák, 699,78 € 500 € 

21 
Športový klub pri Športovom 
osemročnom gymnáziu Nitra – atletika 
IČO: 36111597 

Atletika 
plastové prekážky, štafetový kolík, frekvenčný rebrík, 
kužele, rakety, penové oštepy, latka na výšku, pásmo, 
žinenky, medicinbal, gumové  

1 000 € 500 € 

22 
Športový klub Topoľčianky - oddiel 
Nitra 
IČO: 42366585 

Cyklistika 
náhradné diely, kolesá, wattmetre, nožnicové stany, 
cyklistické doplnky, cyklistické oblečenie 

1 000 € 500 € 

23 
Telovýchovná jednota Slovan Nitra – 
Chrenová 
IČO: 34003657 

Futbal lopty, dresy, tréningový rebrík 1 000 € 500 € 

24 
Tj Slovan kynek 
IČO: 31875823 

Futbal kosačka, oprava kosačky 1 000 € 500 € 

25 
TJ Stavbár 
IČO: 17640059 

Atletika elektrostimulátor, dresy 1 000 € 500 € 

26 
TK Slávia SPU Nitra 
IČO: 18046924 

Tenis tenisová stena, tréningový rebrík, omotávka 969 € 500 € 

27 
Topsport team 
IČO: 51994470 

Cyklistika komponenty na bicykel, športová výbava 1 000 € 500 € 

28 
TORNADO TEAM Nitra, o.z. 
IČO: 42337003 

Karate 
športová obuv, tričká, penové prekážky, tréningové 
pomôcky 

1 000 € 500 € 



29 
Univerzitný dámsky hádzanársky klub 
Nitra 
IČO: 37970721 

Hádzaná lopty, tréningové pomôcky, dresy, tričká, potlač, tepláky 1 000 € 500 € 

30 
ZK Corgoň Nitra 
IČO: 42369304 

Zápasenie rebriny 1 000 € 500 € 

Celková výška dotácií 15 000 € 

 

 

 

Tabuľka č. 2  Zoznam žiadateľov o dotácie - organizácia športového podujatia v meste Nitra 

 

Por. 
číslo 

Názov žiadateľa Šport Účel použitia dotácie 
Výška 

požadovanej 
dotácie 

Návrh výšky 
dotácie 

1 
ŠK Elite 
IČO: 50164147 

Hádzaná Nitra Cup – turnaj v hádzanej 1 000 € 500 € 

2 
Nitrianska šachová akadémia 
IČO: 50215639 

Šach MSR mládeže v rapid šachu 500 € 500 € 

Celková výška dotácií 1 000 € 

 


