
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k predloženým žiadostiam za rok 2018 

Komisia starostlivosti o obyvateľov 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 

1. Charita – dom sv. Vincenta, n.o. 

Košovská cesta 19, Prievidza 

8 500 € 8 000 € 
 

Na činnosť nízkoprahového denného centra 
(úhrada prevádzkových nákladov za energie,  
mzda kuchára a nákup potravín). 

14.2.2018 

2. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o., J. Jesenského 449, 

Prievidza 

35 786 € 5 000 € 
 

Na činnosť nízkoprahového denného centra pre 
deti a rodinu (úhrada prevádzkových nákladov 
za energie,  mzda výchovného pracovníka). 

14.2.2018 

3. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

4 500 € 4 500 € Na úhradu časti prevádzkových nákladov MC 
(nájom a energie). 

14.2.2018 

4. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

700 €   700 € Zorganizovanie podujatia „Míľa pre mamu“, 
ktoré sa bude konať v mesiaci máj 2017, na 
úhradu poplatku za zvukára s aparatúrou, 
propagačný materiál, kultúrny program. 

14.2.2018 

5. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

600 €  500 € Zorganizovanie podujatia Dni komunity – 
rodičovský deň, realizáciu rôznorodých aktivít 
rodičov s deťmi (tvorivé dielne, športové súťaže, 
zabezpečenie odborných prednášok, 
propagačného materiálu a pod). 

14.2.2018 

6. Slovenský Červený kríž, územný 

spolok Prievidza, Staničná č. 2, 

Prievidza 

1 000 €  600 € Na zorganizovanie akcie oceňovania darcov krvi 
plaketami prof. J. Jánskeho za bezplatné 
darcovstvo krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci 
september 2017. 
 

14.2.2018 



7. Základná organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku č. 07, T. 

Vansovej 16, Prievidza 

500 € 500 € 25. výročie založenia ZO JDS č. 07 v Prievidzi, na 
zabezpečenie kultúrneho programu, plakiet pre 
ocenených, zakúpenie vecných darov a kvetov. 

14.3.2018 

8. Nový domov, n.o., K. Kuzmányho 35, 

Prievidza 

700 € 700 € Na nákup špeciálnych pomôcok na podporu 

novej sociálnej služby – včasnej intervencie pre 

ťažko zdravotne postihnuté deti vo veku od 0 – 

7 rokov. (edukačné hračky, pomôcky pre 

zmyslovú a bazálnu stimuláciu, senzorická 

záťažová lopta, záťažová detská vesta a pod.)  

18.4.2018 

9.  Fórum pre pomoc starším – národná 

sieť, občianske združenie, 

Záhradnícka 24, Prievidza 

2 500 € 500 € Zabezpečenie poradenstva a pomoci osobám 
v rizikových situáciách pre občanov mesta 
Prievidza (seniorov). Úhrada časti 
prevádzkových nákladov, kancelársky materiál, 
poplatok za senior linku,  poradenstvo sociálne, 
právne a mediátorstvo na odmenu mediátora.  

18.4.2018 

10. Centrum sociálnych služieb 

DOMINO, Veterná 11, Prievidza 

1 000 € 100 € Na zrealizovanie projektu – Hipoterapia – cesta 

k skvalitneniu života, ktorá pozitívne ovplyvňuje 

následky mentálneho postihnutia klientov v ZSS.  

18.4.2018 

11.  Občianske združenie Palčekovia, 

M. Rázusa 46/15, Prievidza 

500 € 500 € Na zorganizovanie celoslovenského stretnutia 
ľudí s nízkym vzrastom, ktoré sa bude konať v 
dňoch 30.8. – 2.9.2018 v areáli hotela 
v Hlbokom v Bojniciach, na zabezpečenie 
občerstvenia, nákup vecných cien pri 
športových aktivitách organizovaných pre deti.    
 

16.5.2018 

12. Spojená škola internátna, Úzka č. 2, 

Prievidza 

800 € 500 € Na zorganizovanie súťaží pre deti so 
zdravotným znevýhodnením, ktoré slúžia 
v rozvíjaní priestorového zmýšľania, poznávania 
farieb a rozvíjaní hrubej a jemnej motoriky. 
Aktivity plánujú v II. polroku 2018. Na nákup 
ocenení: detských kníh, písacích a výtvarných 
potrieb, športových potrieb, skladačiek 
a didaktické hry.  
 

13.6.2018 



 

13. Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých – Okresná rada, 

Hollého 2, Prievidza 

1 500 € 1 000 € Na zorganizovanie celoslovenských športových 

hier zdravotne postihnutých a inak 

znevýhodnených občanov, ktoré sa budú konať  

v dňoch 28.9. – 29.9.2018 v Hlbokom 

v Bojniciach.  Finančné prostriedky budú 

použité na úhradu za ubytovanie 

a občerstvenie, zabezpečenie kultúrneho 

programu a na nákup vecných cien.  

 

13.6.2018 

 

 

 

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. Občianske združenie Život a Zdravie, 
Rad L. N. Tolstého 3/1, Prievidza  

1  000 € Na zorganizovanie prednáškového cyklu z oblasti 
primárnej zdravotnej prevencie a zmeny životného 
štýlu.  

14.2.2018 

 

 

V Prievidzi dňa 15.6.2018 

Vypracovala  zapisovateľka komisie:  Mgr. Jana Králová 


