
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN mesta Prievidza č. 6/2021 

      k predloženým žiadostiam za rok 2022 

                                                               Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 

                         Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE  

 KULTÚRA 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška dotá-

cie (v €) 

Dotácia od-

poručená 

primátorke 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ  dňa 

1. Divadelná spoločnosť 500,00 500,00 

 

Na krytie časti nákladov, spojených s ušitím nového his-

torického stanu, ktorý bude využívaný ako neoddeliteľná 

súčasť predstavení pri pouličných podujatiach. 

13.01.2022 

2. ARS PRO FEMINA, OZ 

Prievidza 

1 500,00 1 500,00 Krytie časti materiálových nákladov, spojených s cyklom 

tvorivých dielní "Tvorivý ateliér SENIORART V. (úhrada 

nájomného, honoráre pre lektorov, nákup materiálu a 

pomôcok pre účastníkov dielní). 

13.01.2022 

3. Vanda Mesiariková 1 500,00 750,00 Na krytie časti nákladov, spojených so zrealizovaním vý-

stavy Lignite land vo verejnom priestore – Mestský park 

Prievidza (tlač 10 ks veľkoformátových fotografií, adjust. 

fotografií a závesný systém). 

21.04.2022 



4. OZ FanNecpaly 1 600, 00 800,00 Na krytie časti nákladov, spojených s konaním spolo-

čenských, zábavných, kultúrnych akcií pre obyvateľov 

mesta Prievidza (materiál na výrobu masiek a rekvizít, aj 

k súťažným disciplínam, farba na nátery maľovaných 

ihrísk, občerstvenie, vecné odmeny pre súťažiacich, me-

daily, kancelárske potreby, spojovací materiál, lopty, 

prenájom priestorov, doména web stránky Necpál). 

13.01.2022 

800 € na I. pol-

rok 

09.06.2022 

800€ na II. pol-

rok 

5. Regionálne kultúrne cen-

trum PD 

1 000,00 1 000,00 Na krytie časti nákladov, spojených so zimnou edíciou 

festivalu TUŽINA GRO(O)VE – prezentáciu a propagá-

ciu prievidzských a regionálnych umelcov, hudobných 

zoskupení (autorské honoráre pre účinkujúcich, zvuko-

vého technika). Podujatie realizované v Piano clube v 

Prievidzi. 

13.01.2022 

6. K – 2000 – Združenie na 

podporu kultúry hornej 

Nitry 

1 500,00 1 500,00 Na krytie časti nákladov, spojených so sprievodnou akti-

vitou v rámci sprístupnenia galerijnej expozície I. Vyso-

čana (honoráre, náklady na propagáciu, materiál a tech-

nické vybavenie galérie).            Mimoriadna 

13.01.2022 

7. VATEL, s. r. o. Bojnice 5 000,00 3 000,00 Na krytie časti nákladov spojených s 20. ročníkom hu-

dobného festivalu „Letná pauza“, na Námestí Slobody – 

letná terasa Cafe Merlo (honoráre pre účinkujúcich, uby-

tovanie, doprava, ozvučenie, osvetlenie). 

10.02.2022 



8. SPOKOJNOSŤ – cen-

trum sociálnych služieb, 

n. o. Prievidza 

2 400,00 2 000,00 

 

Na krytie časti nákladov spojených s úhradou oslavy 

Medzinárodného dňa Rómov s názvom „Žijú medzi 

nami“, s cieľom podpory multikulturizmu a udržateľnosti 

rómskej kultúry – integrácie, inklúzie, exklúzie (propagá-

cia, tlač, technické a materiálne vybavenie, honoráre 

účinkujúcim tanečným a hudobným zoskupeniam, ob-

čerstvenie, pitný režim, odmeny pre účinkujúce deti). 

10.02.2022 

9. K-2000, Združenie na 

podporu kultúry hornej 

Nitry 

5 000,00 5 000,00 Na krytie časti nákladov, spojených s vytvorením zbierky 

v pripravovanej Galérií Imricha Vysočana v Meštian-

skom dome v Prievidzi v roku 2022 „Akvizícia diel prie-

vidzských výtvarníkov“ (nákup diel, honoráre na zosta-

venie a tlač bulletinu, fotodokumentácia nadobudnutých 

diel). 

13.01.2022 

10. Regionálne kultúrne cen-

trum PD 

1 000,00 500,00 

 

Na krytie časti nákladov, spojených so 7.ročníkom let-

ného multižánrového festivalu Tužina Gro(o)ve (autor-

ské honoráre pre účinkujúcich, zvukového technika).  

21.04.2022 

11. The FACTORY, s. r. o.  4 000,00 2 000,00 

 

Na krytie časti nákladov, spojených so zorganizovaním 

dvoch koncertov pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť - 

prvý formou pikniku v mestskom parku, druhý na ná-

mestí pred hotelom Magura (technické a zvukové za-

bezpečenie - stage, svetlá, programová technika, hono-

ráre pre technikov, zvukárov, hudobných hostí, propagá-

cia a marketing  - tlač plagátov a pod.). 

21.04.2022 



12. 

 

K-2000, Združenie na 

podporu kultúry hornej 

Nitry 

1 600,00 800,00 

 

Na krytie časti nákladov, spojených s projektom "Inšpirá-

cie z tradičného" - prednáška histórie výšiviek, tvorivé 

dielne (materiálové náklady k tvorbe výšiviek, honoráre 

lektorom, honorár za zostavenie bulletinu, spracovanie 

grafického návrhu a tlač propagačných materiálov, koor-

dinácia projektu, organizačné zabezpečenie workshopu 

a cyklu tvorivých dielní). 

21.04.2022 

13. WOVEN 2 600,00 1 600,00 Na krytie časti nákladov, spojených s podujatím 

„Workshop – letná škola“ v Mestskom parku v Prievidzi 

pre študentov architektúry a dizajnu (materiálne náklady 

– drevené profily, spojovací materiál, drobné nástroje, 

prípadne prenájom špecifického stroja, nástroja, techno-

lógie). 

21.04.2022 

14. "Vtáčničiari"      480,00 480,00 Na krytie nákladov, spojených s nákupom miestnych do-

bových odevov pre FS Vtáčnik, nákup poluvských kaba-

níc a pánske poluvské nohavice, ich následná úprava na 

mieru. 

21.04.2022 

 

 

 

 

 



CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie(v €) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorovi 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Rímskokatolícka cirkev, Far-

nosť Prievidza - mesto 

500,00 500,00 

 

Na krytie časti nákladov, spojených s reštaurovaním oltára 

sv. Michala archanjela v Kostole Nanebovzatia Panny Má-

rie - V. fáza (ÚZPF 826/1-2). 

13.01.2022 

2. Rímskokatolícka cirkev, Far-

nosť Prievidza - mesto 

1 000,00 1 000,00 Múr hradbový a bašta I.-V. – spolufinancovanie príprav. 

dokumentácie (zameranie, pridelenie popis. čísla, zápis do 

katastra nehnuteľnosti, súvisiace úradné poplatky, znalec. 

posudky, prieskumy, reštaurátorské výskumy a posudky – 

podľa inštrukcií KPÚ TN a ďalších inštitúcií) obnovy pa-

miatkového objektu Múr hradbový a bašty I.-V., zapísanej 

v ústr. zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) pod číslom 

875/2-7. 

21.04.2022 

3. Rímskokatolícka cirkev, Far-

nosť Krista Kráľa Prievidza – 

Veľká Lehôtka 

300,00 300,00 Na krytie časti nákladov, spojených s rekonštrukciou Po-

mníka PhDr. Štefana Drozda, profesora, farára, pochova-

ného na cintoríne v mestskej časti Hradec. 

21.04.2022 

 



ŠKOLSTVO 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorovi 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Spoločnosť Milana Rastislava 

Štefánika v Prievidzi  

1 000,00 850,00 Na  krytie  časti  nákladov  na  exkurziu  „Po stopách  M.  

R.  Štefánika“  na  dopravu  autobusom  a  vstupy  do mú-

zeí a expozícií. 

14.03 – 

16.03.2022 

PER ROL-

LAM 

2. Rímskokatol. cirkev, Farnosť 

PD - mesto 

500,00 500,00 Na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním det-

ského pobytového tábora – prázdniny v roku 2022.   

21.04.2022 

3. Účelové zariad. cirkvi – pas-

toračné centrum sv. Terézie z 

Lisieux 

500,00 500,00 Na krytie časti nákladov, spojených s detským letným po-

bytovým táborom v rekreačnej oblasti Duchonka pre deti 

od 7 -14 rokov (doprava prepravnou spoločnosťou tam 

a späť, táborové tričká, resp. iné propagačné predmety). 

21.04.2022 

4. Rímskokatolícka cirkev, far-

nosť Prievidza Veľká Lehôtka          

700,00 500,00 Na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním Det-

ského kresťanského tábora pre žiakov základných a stred-

ných škôl (cestovné, materiál na prácu s deťmi, tričká, 

športové potreby, strava...). 

21.04.2022 

 



PRIEVIDZSKÉ FESTIVALY – samostatne v rozpočte 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorovi 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Art kino Baník 

 

3 000,00 1 000,00 

 

 

Na krytie časti nákladov, spojených s konaním dvojdňo-

vého festivalu Stre3T PD – autorské honoráre (honoráre 

pre účinkujúcich, lektorov, moderátorov, koordinácia a dra-

maturgia projektu, ozvučenie, svetelný park, náklady na 

prepravu techniky, propagačné materiály a publicita, mate-

riálové náklady – farby, stojany, maliarske podklady a po-

môcky).   

21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMOSTATNE V ROZPOČTE 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia 

odporu-

čená pri-

mátorovi 

mesta na 

schvále-

nie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť 

bola posu-

dzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Regionálne kultúrne cen-

trum Prievidza 

 

4 000,00 3 000,00 

 

Samostatne v rozpočte pod P – 11.4.5 - Na krytie časti ná-

kladov, spojených s konaním 36. ročníka Hornonitrian-

skych folklórnych slávností v meste Prievidza (ozvučenie a 

osvetlenie podujatia, honoráre technickému štábu poduja-

tia, prenájom koncertného pódia).   

10.02.2022 

21.04.2022 

2. Hornonitriansky banícky 

spolok Prievidza 

400,00 400,00 

 

Samostatne v rozpočte pod P – 11.4.8 -  Na pokrytie časti 

nákladov – materiál a služby súvisiace s činnosťou spolku 

(prenájom priestorov klubovne, prevádzkové, cestovné a 

dopravné náklady).           

13.01.2022 

3. Rímskokatolícka cirkev  - 

mesto Prievidza 

2 000,00 2 000,00 Samostatne v rozpočte pod P – 11.4.10 - Prievidzská púť – 

Pokrytie časti  nákladov spojených s organizovaním Prie-

vidzskej púte na Mariánskom vŕšku v Prievidzi v roku 2021. 

21.04.2022 



4 Spoločenstvo vlastníkov by-

tov a nebytových priestorov 

v bytovom dome č. súpisné 

II. 146 "TI GA MA" 

2 000,00 2 000,00 Samostatne v rozpočte pod P – 11.5.4.Finančné pro-

striedky budú použité na účel, a to na pokrytie časti nákla-

dov, spojených so zachovaním fasádnych sgrafít (výroba 

ich verných 3D kópií) vo výške 2000,- eur. 

13.01.2022 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta NEODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 

 Názov žiadateľa Požado-

vaná 

výška do-

tácie (v €) 

Dotácia od-

poručená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie 

v sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. MFF Eko, s. r. o.  3 000,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s festivalom Eko-

topfilm – Envirofilm TOUR 2022, oblasť environmentál-

neho vzdelávania a osvety pre žiakov základných a stred-

ných  škôl vo vzťahu k životnému prostrediu (workshop a 

programové zabezpečenie, marketing a propagácia, gra-

fické spracovanie propagačných materiálov). Plánovaným  

miestom konania festivalu je mestské kino, alebo KD 

v Prievidzi. 

10.03.2022 

2. Radosť z hudby a umenia, 

o. z.  

1 550,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním Let-

nej akadémie hudby v Prievidzi – bezplatnými hudobnými 

aktivitami pre deti MŠ v Hudobnej škole Yamaha s cieľom 

novej formy vzdelávania, relaxu, muzikoterapie... (prená-

jom priestorov, honoráre lektorom, materiál na tvorivé 

dielne, keramická, magnetická tabuľa s notovou osnovou, 

grafická úprava, tlač plagátov a grafických listov). 

21.04.2022 



3. Rímskokatolícka cirkev, far-

nosť Veľká Lehôtka 

1 500,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s rekonštrukciou 

kríža, nachádzajúceho sa na Bukovine v mestskej časti 

Hradec – jeho výmena z dreveného na nerezový. 

21.04.2022 

4. VATEL, s. r. o.  2 000,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s propagáciou jazzo-

vej hudby na hornej Nitre „JazzCafé Merlo“ (honoráre pre 

účinkujúcich, ubytovanie, doprava, ozvučenie, osvetle-

nie). 

21.04.2022 

5. Regionálne kultúrne cen-

trum v Prievidzi,  

2 000,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s vydaním knižnej 

publikácie „35 ročníkov HFS“ (honoráre autorom publiká-

cie). Náklady na grafickú úpravu a tlač vzniknú v roku 

2023. 

21.04.2022 

6. Spokojnosť - centrum so-

ciálnych služieb n. o. 

845,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s úhradou výletu pre 

deti a mládež z nízkopríjmových rodín „Spoznávame Slo-

vensko“ – Zveropark Revišské Podzámčie (doprava tam a 

späť, vstupné do Zveroparku, cestovné poistenie, potravi-

nové balíčky). 

21.04.2022 

7. Klub priateľov CO Prievidza 550,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s nákupom LCD lam-

pového projektoru, ktorý bude využitý pri propagačných a 

vzdelávacích aktivitách organizovaných občianskym zdru-

žením na ZŠ a SŠ, prípadne rôznych iných podujatiach, 

ktorých sa združenie zúčastní. 

21.04.2022 



8. Regionálne kultúrne cen-

trum v Prievidzi 

1000,00 0,00 Na krytie časti nákladov, spojených s Lifecomp – cesta 

rozvoja v kultúre (honoráre pre lektorov, nákup odbornej 

literatúry). 

21.04.2022 

                                                                                                                                                   

 V Prievidzi, 30.06.2022                   

 Vypracovala:  Ing. Jana Dorníková, referent pre dotácie poskytované mestom  

 


