Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 k predloženým žiadostiam za rok 2015

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta odporučené na schválenie
Názov žiadateľa

1.

Charita – dom sv. Vincenta, n.o.

Požadovaná výška
dotácie (v €)

Dotácia
odporučená
primátorovi mesta
na schválenie v
sume (€)

8 000 €

2.

Spokojnosť – centrum sociálnych
služieb, n.o., J. Jesenského 449,
Prievidza

35 636 €

3.

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Prievidza, Staničná č. 2,
Prievidza

500 €

8 000 €
V rozpočte mesta
na r. 2015
schválená dotácia
v sume 7 000 €
5 000 €
V rozpočte mesta
na r. 2015
schválená dotácia
v sume 4 000 €
500 €

4.

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, Oblastný výbor, Matice
slovenskej 10, Prievidza

200 €

100 €

5.

Klub Bôbarov, O.Z., Lúčna 22/7,
Prievidza

200 €

200 €

6.

Spojená škola internátna, Úzka č. 2,
Prievidza

450 €

250 €

7.

Materské centrum Slniečko, O. Z.,
Športová ul. 134, Prievidza

300 €

300 €

Košovská cesta 19, Prievidza

Schválený účel použitia dotácie

Žiadosť bola
posudzovaná na
zasadnutí
komisie pri MsZ
na zasadnutí
dňa
Na činnosť nízkoprahového denného centra
17.9.2014
(úhrada prevádzkových nákladov za energie,
mzda kuchárky).

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

17.9.2014

Na zorganizovanie akcie oceňovania darcov krvi
plaketami prof. J. Jánskeho za bezplatné
darcovstvo krvi, ktoré sa bude konať v mes.
september 2015.
Na nákup vencov, kvetov a sviečok na pietnych
akciách poriadaných mesto Prievidza pri účasti
členov ZO SZPB.

11.2.2015

Zorganizovanie
slávnostného
stretnutia
„Rodákov“ pri príležitosti 25. výročia založenia
Klubu Bôbarov, O.Z. v Prievidzi.
Na nákup záhradného domčeka – pracovnej
pomôcky v rámci pestovateľských prác pre
žiakov školy so zdravotným znevýhodnením.
Zorganizovanie podujatia „Míľa pre mamu“,
ktoré sa bude konať 9.5.2015, na úhradu
poplatku za zvukára s aparatúrou a propagačný

18.3.2015

11.2.2015

18.3.2015

15.4.2015

8.

Materské centrum Slniečko, O. Z.,
Športová ul. 134, Prievidza

600 €

450 €

9.

Centrum sociálnych služieb
DOMINO, Veterná ul. č. 11, Prievidza

500 €

500 €

10.

Nový domov, n.o., K. Kuzmányho č.
35, Prievidza

400 €

400 €

materiál.
Zorganizovanie podujatia „Rodičovský deň – dni
komunity“, ktoré sa bude konať v týždni od 7.12.9.2015 v priestoroch MC Slniečko, na nákup
spotrebného materiálu, cien, propagačného
materiálu a zabezpečenie občerstvenia. .
Na nákup elektronicky polohovateľného lôžka
ABE-190-0 s matracom pre imobilné deti, ktoré
môžu využívať počas relaxačných aktivít.
Na nákup šijacieho stroja – praktická pomôcka
využívaná pri pracovnej terapii zameraná na
rozvoj jemnej a hrubej motoriky detí so
zdravotným postihnutím.

15.4.2015

13.5.2015

13.5.2015

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta neodporučené na schválenie
Názov žiadateľa

1.

Seniori sami sebe, občianske združenie,
M. Gorkého 219/47, Prievidza

Požadovaná výška
dotácie (v €)

2 000 €

Účel použitia na ktorý bola dotácia požadovaná

Na činnosť OZ, cyklus vzdelávania nielen pre seniorov
napr.
vzdelávacie
aktivity,
využívanie
telekomunikačných technológií, minimum právnej
ochrany, novinky z finančnej správy, oblasť sociálnych
služieb, inú prednáškovú činnosť a pod.
V Prievidzi dňa 1.6.2015
Vypracovala zapisovateľka komisie Mgr. Jana Králová

Žiadosť bola
posudzovaná na
zasadnutí komisie
pri MsZ na
zasadnutí dňa
14.1.2015

