
 

 

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k 09.10.2014 za rok 2014  

Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi 

 

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta odporučené na schválenie  

 

Názov žiadateľa 
Požadovaná 

výška dotácie 
(v €) 

Dotácia 
odporučená 
primátorovi 

mesta na 
schválenie v 

sume (€) 

Schválený účel použitia dotácie 
Žiadosť bola posudzovaná na 
zasadnutí komisie pri MsZ na 

zasadnutí dňa 

Slovenský skauting, 14.zbor 
Prievidza 

700 € 500 € 

- materiál a služby, nevyhnutne súvisiace s voľnočasovou činnosťou, 

metodické pomôcky, dopravné náklady, skautská a tábornícka výbava, 

prenájom klubovní; 

činnosť  troch skautských oddielov, tradičné podujatia zboru 

a dobrovoľníctvo, aktivity pri príležitosti 90.výročia vzniku skautingu v 

Prievidzi 

 

10.01.2014 

SPOKOJNOSŤ – centrum 
sociálnych služieb, n.o. Prievidza 
 

800 € 800 € 

- aktivita „Rómsky bašavel“, kde sa dotácia použije na technické 
zabezpečenie, odmenu moderátorovi a na prenájom priestorov; 
- aktivita „ Tancujúce tekvice“, kde sa dotácia použije na technické 
zabezpečenie, odmenu moderátorovi. 
 

07.02.2014 

Rodičovské združenie pri 
Obchodnej akadémii, F.Madvu 2, 
Prievidza 

300 € 300 € 

nákladov  na tlač samolepiek s logom podujatia a na tlač tričiek s logom 

podujatia pre hlavných organizátorov. Podujatie tancujPD.eu sa uskutoční 

na Námestí slobody 6. mája 2014 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod., 

kedy sa v spoločnom finále zapojení účastníci pokúsia o zápis do Knihy 

slovenských rekordov. 

 

11.04.2014 

Rehoľa piaristov na Slovensku, 
Kolégium piaristov v Prievidzi 

1000 € 400 € 

Finančné prostriedky budú použité na krytie časti nákladov na technické 

zabezpečenie akcie  „Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže 2014“ - 

The piarist youth meeting 2014 a náklady na vstupné do  múzeí a 

kultúrnych pamiatok  mesta Prievidza a okolia v dňoch 30.06.2014 – 

06.07.2014.  

 

06.06.2014 

Materské centrum  Slniečko, o.z., 
Športová  
134, Prievidza 

500 € 400 € 

divadelné predstavenia pre najmenšie deti počas Medzinárodného týždňa  

materských centier v termíne od 06. do 10.10.2014 

 

08.08.2014 

 

 

 

 

 

 



Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta neodporučené na schválenie 

 Názov žiadateľa Požadovaná výška 
dotácie (v €) 

Účel použitia na ktorý bola dotácia požadovaná Žiadosť bola posudzovaná na zasadnutí komisie 
pri MsZ na zasadnutí dňa 

1. 
PC Care - psychologicko-sociálna 
starostlivosť a   

1800 € 

-  „Máš možnosť pracovať na sebe“ – cyklus 
poradenských a psychoterapeutických programov pre 
mládež; výdavky  na prenájom priestorov, mzdy 
odborných lektorov, materiálne vybavenie, kancelárske 
a propagačné materiály, reklamné účely, náklady  
v súvislosti so špecifickými aktivita ( vstup do fitnes 
centra, do bazénu), odmeny účastníkom 

10.01.2014 

2. Informačné centrum mladých, Prievidza 2000 € 

- INFO TIP PRIEVIDZA - zabezpečenie chodu ICM 

Prievidza – prevádzkové náklady (úhrada 

telekomunikácií, energií), na zakúpenie spotrebného 

a kancelárskeho materiálu, ktorý  sa pri aktivitách 

použije, na odmeny, ktoré budú pre odborných 

pracovníkov a na úhradu časti mzdy konzultanta ICM 

Prievidza. 

 

10.01.2014 

3. 
Materské centrum  Slniečko, o.z., Športová  
134, Prievidza 

700 € 

Akadémia praktického rodičovstva – kurz ako rozumieť 

svojmu dieťaťu a samej sebe – nákup materiálu na 

kurz DVD projektor, veľká tabuľa, stoličky pre 

dospelých 

09.05.2014 

4. CVČ, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 700 € 

„Šanca pre každého“ - prezentácia športových klubov, 

organizácií, jednotlivcov – ukážkami športov na pódiu; 

hromadné cvičenie detí a mládeže; súťaž pre 

účastníkov spojená s tombolou; sprievodný program. 

09.05.2014 

 

V Prievidzi dňa 09.10.2014, vypracovala  zapisovateľka komisie Ing. Beáta Jelačičová 


