
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 8/2019 k predloženým žiadostiam za rok 2020 

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 

9 500 € 9 000 € 
 

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

18.9.2019 
15.1.2020 

2. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o., J. Jesenského 449, 

Prievidza 

33 548 € 5 000 € 
 

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

18.9.2019 
15.1.2020 

3. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

5 400 € 4 000 € Na úhradu časti prevádzkových nákladov MC 
(nájom a energie). 

18.9.2019 
15.1.2020 

4. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

700 €   700 € Zorganizovanie podujatia „Míľa pre mamu“, 
ktoré sa bude konať v mesiaci máj 2019, na 
úhradu poplatku za zvukára s aparatúrou, 
propagačný materiál, kultúrny program. 

15.1.2020 

5. Materské centrum Slniečko, o. z., 

Športová ul. 134, Prievidza 

400 €  400 € Zorganizovanie podujatia Dni komunity – 
rodičovský deň, realizáciu rôznorodých aktivít 
rodičov s deťmi (tvorivé dielne, športové súťaže, 
zabezpečenie odborných prednášok, 
propagačného materiálu a pod). 

15.1.2020 

 

 

 



 

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. Slovenský Červený kríž, územný spolok 

Prievidza, Staničná č. 2, Prievidza 

1 000 € Na zorganizovanie akcie oceňovania darcov krvi 
plaketami prof. J. Jánskeho za bezplatné darcovstvo 
krvi, ktoré sa bude konať v mesiaci september 2020. 
 

 
27.5.2020 

 

2. Centrum sociálnych služieb DOMINO, 

Veterná 11, Prievidza 

800 € Na nákup záťažových pomôcok (záťažové deky, vesty, 
vankúšiky lopty) pri práci s prijímateľmi sociálnych 
služieb (pre deti so zdravotným znevýhodnením).  

 
27.5.2020 

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

Prievidza 

800 € Na nákup didaktickej techniky – fotoaparát a digitálna 

kamera pre deti, mládež a dospelých s mentálnym 

a viacnásobným postihnutím, ktorí navštevujú DSS.   

 
27.5.2020 

4. Fórum pre pomoc starším – národná 

sieť, občianske združenie, Záhradnícka 

24, Prievidza 

2 750 € Zabezpečenie 15 ročníka akcie Senior roka 2020, ktoré 
sa bude konať  v mesiaci november na Bojnickom 
zámku (na odmeny pre účinkujúcich, občerstvenie,  
nákup darčekov a kvetov pre ocenených).   

 
27.5.2020 

5. Spojená škola internátna, Úzka č. 2, 

Prievidza 

600 € Na zakúpenie kompenzačnej pomôcky – Molitanový 
biely domček pre žiakov s ťažkým mentálnym 
postihnutím, ktoré navštevujú SŠI.    
 

 
27.5.2020 

6. Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY, Ul. 

Hollého 2,  Prievidza 

800 € Na zabezpečenie občerstvenia pri oceňovaní 
dobrovoľníkov SČK pri príležitosti 100. Výročia 
založenia SČK, ktoré SA bude konať v novembri 
v priestoroch SČK, územný spolok Prievidza.  

 
27.5.2020 

 

V Prievidzi dňa 15.12.2020 

Vypracovala  zastupujúca zapisovateľka komisie:  Mgr. Emília Čavojská 


