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Dôvodová správa: 

Dobrovoľníci z OZ Klub priateľov CO Prievidza sa na začiatku prvej vlny pandémie veľmi 

aktívne pustili do pomoci - dezinfikovali autobusy, postavili stan pred nemocnicou v Bojniciach 

a prevádzkovali tzv. vstupný filter, pomáhali pri dekontaminácii mobilnej odberovej jednotky, 

zabezpečovali dekontamináciu priestorov nemocnice, a mnoho iného. Bezplatne poskytli svoj 

stan, či zásoby materiálneho vybavenia. 

Po skončení prvej vlny sa chceli začať pripravovať na ďalšiu vlnu nákazy. Keďže potrebovali 

doplniť materiálne a technické vybavenie, no z vlastných úspor už nákupy zabezpečiť 

nedokázali, oslovili listom viacero subjektov s prosbou o materiálnu alebo finančnú pomoc. 

Uviedli v ňom, že ich zásoby ochranných masiek, ochranných filtrov, ochranných odevov a 

ochranných rukavíc boli vyčerpané. Takisto informovali, že boli vyčerpané ich technické 

prostriedky na dekontamináciu, že ich rozstrekovače a rosiče majú opotrebované kvôli 

každodennému používaniu a agresívnych dezinfekčných preparátov. 

List poslali na Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, prednostovi Okresného úradu v Trenčíne, predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátorke Mesta Prievidza. V závere septembra 

informovali na sociálnej sieti Facebook o tom ako reagovali oslovení na ich prosbu. Celý 

príspevok je k dispozícii tu: http://bit.ly/klubcopd Žiaľ, skonštatovali, že kladne sa k ich prosbe 

vyjadrilo len Mesto Prievidza, ktoré im prisľúbilo pomoc v súčinnosti s firmou JKBOZ. 

Po zverejnení toho, aký bol výsledok aktivity občianskeho združenia, sme s dobrovoľníkmi 

komunikovali. Navrhli sme im, aby mestu Prievidza poslali riadnu žiadosť o dotáciu z rozpočtu 

mesta, čo je nevyhnutný predpoklad na poskytnutie finančnej pomoci.  

Keďže ide o tzv. mimoriadnu žiadosť o dotáciu, podanú mimo bežných termínov, ktorá 

prevyšuje sumu stanovenú vo VZN o ktorej môže rozhodnúť sama primátorka mesta, bolo na 

predloženie na schválenie do MsZ potrebné súhlasné stanovisko príslušnej komisie MsZ. 

Komisia starostlivosti o obyvateľov uznesením č. 38/20 odporučila schváliť poskytnutie dotácie 

Klubu priateľov CO Prievidza z rozpočtu mesta Prievidza na účel nákupu dezinfekčných 

a ochranných pomôcok používaných pri dekontaminácii materiálneho a technického 

vybavenia v sume 5000 € bez pripomienok. Takisto odporučila poskytnutie dotácie v uvedenej 

sume a na uvedený účel aj mestská rada. 

 

 

 

http://bit.ly/klubcopd


Návrh na uznesenie: 

číslo: .................. 

Mestské  zastupiteľstvo 

I.          berie na vedomie 

žiadosť Klubu priateľov CO Prievidza, Krajná ul. 20/4, Prievidza  o dotáciu z rozpočtu mesta 

Prievidza na účel nákupu dezinfekčných a ochranných pomôcok používaných pri 

dekontaminácii v sume 5000 eur, 

II.         schvaľuje – neschvaľuje 

poskytnutie dotácie v roku 2020 z rozpočtu mesta Prievidza Klubu priateľov CO Prievidza, 

Krajná ul. 20/4, Prievidza v sume 5000 € na účel nákupu dezinfekčných a ochranných 

pomôcok používaných pri dekontaminácii, materiálneho a technického vybavenia.   

 


