
Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 

 

Rok 2010 

 

Subjekt:      Výška dotácie: 
Charita – dom sv. Vincenta, n.o.,  

Ul. Sládkovičova č. 5, Prievidza 
5000,00 € 

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o 

Ul. Svätoplukova 14, Prievidza 
3000,00 € 

 

Predmetom  zmlúv bolo poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza  na 

rok 2010 (schválené U-MsZ č. 360/2009 z 24.11.2009) v súlade s VZN č. 107/2010 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.                                                                          

Finančné prostriedky boli poskytnuté na prevádzku činnosti  Charity sv. Vincenta,  n.o. 

Prievidza, na úhradu nákladov za elektrickú energiu, vodného stočného a plynu, na mzdové 

náklady kuchárky a krytie časti nákladov na nákup potravín. Charita sv. Vincenta n.o. 

Prievidza na Sládkovičovej ul. č. 5 zabezpečuje služby spojené s poskytovaním ošatenia, 

zabezpečením strediska osobnej hygieny a organizuje stravovanie pre občanov v hmotnej 

núdzi a  bezprístrešných občanov.   

Finančné prostriedky pre Spokojnosť – CSS, n.o. Prievidza boli poskytnuté na prevádzku 

nízkoprahového denného centra na Ciglianskej cete, na úhradu nákladov za elektrickú energiu 

a teplo, mzdové náklady na výchovného pracovníka a pedagóga a krytie časti nákladov na 

výchovnú a záujmovú činnosť centra. 

 

Rok 2011 

 

Subjekt:      Výška dotácie: 
Charita – dom sv. Vincenta, n.o.,  

Ul. Sládkovičova č. 5, Prievidza 
6000,00 € 

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o 

Ul. Svätoplukova 14, Prievidza 
3000,00 € 

 

Dotácia nebola poskytnutá v zmysle VZN č. 107/2010, ale zmluva bola uzatvorená podľa § 

80 písm. e) bod 2 a § 75 ods.. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní 

sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli schválené U-MsZ.  

 

Rok 2012 

 

Subjekt:      Výška dotácie: 
Charita – dom sv. Vincenta, n.o.,  

Ul. Sládkovičova č. 5, Prievidza 
7000,00 € 

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o 

Ul. Svätoplukova 14, Prievidza 
4000,00 € 

 

Dotácia nebola poskytnutá v zmysle VZN č. 107/2010, ale zmluva bola uzatvorená podľa § 

80 písm. e) bod 2 a § 75 ods.. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní 

sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli schválené U-MsZ.  


