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

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 

8 000 € 7 000 € Na činnosť nízkoprahového denného centra 
(úhrada prevádzkových nákladov za energie,  

mzda kuchárky) 

16.10.2013 

2. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o., J. Jesenského 449, 

Prievidza 

19 754 € 4 000 € Na činnosť nízkoprahového denného centra pre 
deti a rodinu (úhrada prevádzkových nákladov 

za energie,  mzda výchovného pracovníka) 

16.10.2013 

3.  ILCO klub, svojpomocné združenie 

stomikov, Prievidza 

2 000 € 300 € Na zorganizovanie medzinárodného stretnutia 
stomikov zo Slovenska, Poľska a Čiech, ktoré  sa 

bude konať v dňoch 24.-25.5.2014 

12.2.2014 

4. Slovenský Červený kríž, územný spolok 

Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza 

500 € 300 € Oceňovanie bezplatných darcov krvi plaketou 
prof. Janského, ktoré sa uskutoční v mes. 

september 2014 na Bojnickom zámku 

12.2.2014 

5. Centrum sociálnych služieb DOMINO, 

Veterná ul. Č. 11, Prievidza 

500 € 500 € Nákup rehabilitačnej pomôcky – 
elektroliečebného prístroja NEODYN D1 pre 

ťažko zdravotne postihnuté deti, ktoré sú 
umiestnené v zariadení soc. služieb 

12.3.2014 

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

Prievidza 

400 € 400 € Na  zakúpenie edukačných pomôcok pre 
výchovu a vzdelávanie detí s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú 
domov sociálnych služieb 

17.9.2014 

7. Spojená škola internátna, Úzka č. 2, 

Prievidza 

400 € 400 € Na nákup kompenzačnej pomôcky pre imobilné 
deti k nácviku chôdze, udržania rovnováhy 

a správneho držania tela pod dohľadom 
ošetrovateľa 

17.9.2014 

 



 

 

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. PS Care – občianske združenie 450 € Projekt „HRAJ SA S NAMI NA PRÁCU“ (pre zdravotne 

postihnuté deti, projekt môže napomôcť k rozvoju a 

trénovaniu jemnej motoriky 

15.1.2014 

2. Únia nevidiaci a slabozrakých 
Slovenska 

300 € Priestorová orientácia organizovaná v I. polroku 2014 

v rekreačnej oblasti na Púšti pre členov ZO      

15.1.2014 

3. Nemocnica s poliklinikou, so sídlom 
v Bojniciach, Nemocničná 2, Bojnice 

5 000 € Na nákup kardiotokografického prístroja, ktorý slúži 

na skvalitnenie peripôrodnej starostlivosti na 

gynekologickom oddelení v nemocnici.  

12.2.2014 

 

V Prievidzi dňa 8.10.2014 

Vypracovala  zapisovateľka komisie Mgr. Jana Králová 


