
Zoznam podporených projektov Komisiou mládeže a voľnočasových akvitít pri 
MsZ v Prievidzi v roku 2005. 
 
 
 
1./ Informačné centrum mladých                                                               34 000.-Sk 
     Príspevok na krytie časti nákladov  na poznávací zájazd do múzea koncentračného  
     Tábora OSWIEČIM 
2./ EURO centrum, Mariánska ul.Prievidza                                             12 000.-Sk 
     Krytie časti nákladov na projekt Podpory neformálnej skupiny mladých ľudí v meste 
     Prievidza 
3./ Mladý parlament                                                                                      5 000.-Sk 
     Poskytnutie finančných prostriedkov na organizovanie masovej akcie Prievidza na  
     kolieskach, ktorá sa uskutočnila 25.5.2005 . 
4./ Úsmev ako dar                                                                                         10 000.-Sk 
     Krytie časti nákladov na projekt Najmilší koncert roka  pre Spoločnosť priateľov detí  
     z detských domovov. 
5./ Centrum voľného času Spektrum                                                           5 000.-Sk 
     Poskytnutie finančných prostriedkov na krytie časti nákladov na projekt Škola bez hraníc. 
6./ Mladý parlament                                                                                      4 000.-Sk 
     Poskytnutie finančných prostriedkov na zrealizovanie projektu Mne Slovensko krása je. 
7./ Nyilaš Martin, Makovického 28 Prievidza                                             4 500.-Sk 
     Poskytnutie fin.prostriedkov formou daru za vzornú reprezentáciu v športovej oblasti  
8./ Klub Pampúch                                                                                           6 000.-Sk 
     Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup drobného spotrebného materiálu na  
     rekonštrukciu skateparku pri bývalej Bille . 
9./ Mestské kultúrne a spoločenské stredisko                                             20 000.-Sk 
     Finančné prostriedky boli poskytnuté rozpočtovým presunom v súlade so VZN č.80/2005 
10./ Ugróczy Jozef ,Mojmírova 2 Prievidza                                                  8 000.-Sk    
       Podpora projektu „ Mladí ľudia a volejbal „ 
11./ Richterová Mária ,Cesta Vl.Clementisa 5 Prievidza                           10 000.-Sk 
       Podpora projektu „ Okno do duše „ ,ide o knižné vydanie básní z ktorých časť bude  
       poskytnutá knižnici a KaSS. 
12./ Mládež ,n.o.pri CVČ Spektrum Prievidza                                         180 000.-Sk 
       Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „ Ubytuj sa v našom meste „ 
13./ Informačné centrum mladých                                                               31 500.-Sk 
       Krytie časti nákladov na projekt „ Nevezmem drogu „ ktorého cieľom je preventívne  
       pôsobiť na mládež v našom meste. 
14./ Centrum voľného času Spektrum Prievidza                                       20 000.-Sk 
        Účelový príspevok na výročie založenia mažoretiek,vyhlásenie súťaže o nový názov 
         CVČ ,tlač informačného letáku .                                                                                                 
 
 
                                                               S p o l u :                                        350 000.-SK              


