
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácií podľa VZN č. 131/2012 za rok 2013  

Komisia mládeže a voľnočasových aktivít 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 

Slovenský skauting, 14.zbor Prievidza 700 € 500 € 
Materiál a služby, nevyhnutne súvisiace s voľnočasovou 
činnosťou, metodické pomôcky, dopravné náklady, skautská 
a tábornícka výbava, prenájom klubovní, počas roka 2013 

26.04.2013 

Materské centrum Slniečko, Prievidza 300 € 300 € 

Spoločensko-rekreačné podujatie materských centier 
trenčianskeho regiónu  - náklady na ozvučenie, propagačný 
materiál (informačné plagáty, tlač), SOZA, občerstvenie, ceny 
pre víťazov, september 2013 

26.04.2013 

Sociálna šanca  - SK, Prievidza 270 € 150 € 
K zvýšeniu záujmu mladých ľudí o literatúru do priestorov 
knižnice  v budove CVČ Spektrum zakúpenie tabletu, máj  - 
december 2013 

26.04.2013 

Informačné centrum mladých, 
Prievidza 

2000 € 600 € 

INFO VLNA Prievidza, zabezpečenie chodu ICM Prievidza – 
prevádzkové náklady, zakúpenie spotrebného a kancelárskeho 
materiálu, odmeny pre odborných pracovníkov, časť mzdy 
konzultanta ICM Prievidza, od 01.07.2013 do 31.12.2013 

26.04.2013 

Mestská organizácia – Slovenský 
rybársky zväz, Prievidza 

3000 € 600 € 

Čistenie povodí riek Nitry, Handlovky, potokov Necpalský, 
Moštenica, vychádzkových trás a na zabezpečenie akcie 
„Vianočný kapor pre deti“, 3. – 4. Štvrťrok 2013(od júna) 

26.04.2013 

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych 
služieb, n.o. Prievidza 
 

520 € 200 € 

krytie  časti nákladov  na ozvučenie a prenájom pódia, odmenu  

moderátorke, odmeny pre deti  počas akcie Tancujúce tekvice 

VI.    26.10.2013 v čase od 15,00 do 19,00 hod., vrátane 

prípravy podujatia v SC KORZO v Prievidzi 

18.10.2013 

Nadácia WINGS FOREVER – NAVŽDY 
KRÍDLA, Prievidza 

500 € 268 €   

organizačné a technické zabezpečenie umeleckého programu 

„VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT“,  v termíne 10. 12. 2013 

o 18:00 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. 

12.11.2013 

 Materské centrum Slniečko o.z. 
Prievidza 
 

300 € 200 € nákup pomôcok na cvičenie mamičiek s deťmi 12.11.2013 

SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych 
služieb, n.o. Prievidza 

380€ - Rómsky bašavel 
Žiadosť nebola prerokovaná, pretože 
bola zaslaná neskoro, po 31.03.2013. 

 



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. ZŠ  Ul. Energetikov, Prievidza 200 € 
„Detská aerobik show“, zakúpenie štartovacích balíčkov pre 
cvičencov (občerstvenie), 07.06.2013 

26.04.2013 

2. 
SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. 
Prievidza 

380€ Rómsky bašavel 
Žiadosť nebola prerokovaná, pretože bola zaslaná 

neskoro, po 31.03.2013. 

 

V Prievidzi dňa 09.10.2014 

Vypracovala  zapisovateľka komisie Ing. Beáta Jelačičová 

 

 

 

 

 


