
Zoznam dotácií poskytnutých v rokoch 2010 – 2012  z rozpočtu mesta Prievidza 
v  oblasti kultúrno-spoločenských,  vzdelávacích a cirkevných aktivít a  

starostlivosti o kultúrne pamiatky     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––- 

 
 

Rok  2010: 
 
TEZAS, s. r. o.  Prievidza 
200,00 €  -  časť nákladov  prevádzky letného kina v lesoparku 
 
K 2000 – Združenie na podporu kultúry hornej Nitry Prievidza 
100,00 €  -  spoločenský  večer spojený s oceňovaním kultúrnych a osvetových     
                   pracovníkov  „Kultúra  2009“ 
 
Základná umelecká škola  Ladislava Stančeka Prievidza 
1000,00 €  -  spevácka súťaž  „Prievidza spieva“ 
 
Regionálne kultúrne centrum  Prievidza 
500,00 €  -  Hornonitrianske folklórne slávnosti 
 
Občianske združenie Vtáčničiari  Prievidza 
300,00 €  -  slávnostný program k 40. výročiu založenia súboru 
 
Občianske združenie Divadlo „A“ a Divadlo Shanti Prievidza 
200,00 €  -   účasť  členov divadla na medzinárodnom festivale v Rakúsku  
 
 
Rok  2011: 
 
K 2000 – Združenie na podporu kultúry hornej Nitry Prievidza 
395,00 € -   spoločenský večer spojený s oceňovaním kultúrnych a osvetových 
                   pracovníkov – „Kultúra 2010“ (200,00 €) a časti nákladov spojených s  
                   vydaním  IV. časti edície o osobnostiach kultúrneho a osvetového  
                   života na hornej Nitre „Nebudú zabudnutí“ (195,00 €) 
 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza 
466,00 €  -  školiteľské podujatia  a metodická pomoc zameraná na občiansku  
                   obradnosť (166,00 €) a krytie časti nákladov spojených  s konaním 
                   XXVI. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností (300,00 €) 
 
Občianske združenie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja 
Prievidza 
150,00 €  -  úhrada  časti nákladov spojených so zhotovení a osadením  pamätnej  
                   tabule  protikomunistickému odbojárovi J. Manasovi 
 
Rehoľa piaristov na Slovensku – Správa kostola piaristov Prievidza 
1545,00 € - úhrada časti nákladov spojených s II. etapou obnovy podzemnej kaplnky 
                   kostola  piaristov – reštaurátorské práce 
 



 
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Prievidza 
1000,00 € -  materiálne zabezpečenie kultúrno-spoločenských  aktivít detí a mládeže 
 
  
Rok 2012: 
 
Občianske združenie Vtáčničiari Prievidza 
500.00 €  -  krytie časti nákladov spojených s dopravou folklórneho súboru Vtáčnik 
                   na medzinárodný festival  v Laggenbecku v Nemecku 
 
Združenie na šírenie a propagáciu  zborového spevu – spevácky zbor Rozkvet  
Prievidza 
300,00 €  -  čiastočné krytie nákladov s propagáciu umeleckého telesa  pri príležitosti 
                   osláv 45. výročia založenia speváckeho zboru 
 
Občianske združenie Country Limit Club Prievidza 
200,00 €  -  krytie časti nákladov spojených s konaním V. ročníka festivalu „Country 
                   jeseň“ – prenájom priestorov Domu kultúry v Prievidzi 
 
K 2000 – Združenie na podporu kultúry hornej Nitry Prievidza 
200,00 €  -  úhrada časti materiálnych nákladov spojených s konaním slávnostného  
                   večera  - oceňovania kultúrnych a osvetových pracovníkov „Kultúra 2011“ 
 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza 
700,00 €  -  úhrada časti nákladov spojených s folklórnym festivalom Hornonitrianske 
                   folklórne slávnosti  (500,00 €) a školiteľské podujatia a metodika v oblasti 
                   občianskej obradnosti (200,00 €) 
 
Centrum voľného času Spetrum Prievidza 
200,00 €  -  úhrada nákladov spojených so spracovaním fotodokumentácie  
                   fasádnych   sgrafít a plastík sídliska Píly  fotoklubom CVČ Spektrum 
 
Eruditio Preuge  Hornonitrianska vzdelávacia spoločnosť, n. o. Prievidza 
371,75 €  -  úhrada prevádzkových nákladov prenajatých priestorov  Žilinskej  
                   univerzity  využívaných na vzdelávanie dospelých na Univerzite tretieho 
                   veku 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


