
Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN mesta Prievidza č. 8/2019, Dodatok č.1; Dodatok č. 2 a Dodatok č.3 

k predloženým žiadostiam za rok 2021 

                                                               Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 

                         Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE  

 KULTÚRA 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná na 

zasadnutí 

komisie pri MsZ  

dňa 

 1. ZO Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých č. 1, Prievidza 

1 500,00 1 000,00 

 

Pokrytie nákladov, spojených s činnosťou speváckeho súboru 

"RADOSŤ" ( ošatenie pre 8 členov súboru, cestovné a technické 

zabezpečenie). 

07.01.2021 

 2. ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza 1 500,00 1 500,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich s konaním cyklu tvorivých dielní 

"Tvorivý ateliér SENIORART IV" počas roka 2021 (úhrada nájomného, 

honoráre pre lektorov a účinkujúcich, ozvučenie, nákup materiálov a 

pomôcok pre účastníkov dielní).            

07.01.2021 

 3. Regionálne kultúrne centrum PD 300,00 300,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich s osobitnou formou odmeňovania 

najúspešnejších a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti 

kultúry v regióne Nitry - KULTÚRA 2020 (zaobstaranie ocenení). 

07.01.2021 

dotácia vrátená  

 4. OZ FanNecpaly 1 600, 00 800,00 Pokrytie časti nákladov, súvisiacich s činnosťou v oblasti kultúry-

spoločenské, športové a zábavné akcie pre obyvateľov mesta s cieľom 

zachovávania ľudových tradícií(májové zvyky), podujatia pre deti, 

rozširovanie dobrých medziľudských vzťahov (mater.-technické 

zabezpečenie, kancelárske potreby, vecné odmeny pre účinkujúcich, 

občerstvenie, nájomné za priestory, úhrada domény web stránky 

Necpál). 

07.01.2021 



 5. Regionálne kultúrne centrum PD 1000,00 1000,00 Pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou inscenácie   "ZMIERENIE" v 

podaní divadelného súboru Divadlo z dvora ( nákup kostýmových 

prvkov). 

07.01.2021 

(04.02.2021) 

 6. K – 2000 – Združenie na podporu 

kultúry hornej Nitry 

500,00 500,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich s prezentáciou publikácie 

"Obyvatelia hornej Nitry v čs. odboji vo Francúzsku" (materiálno-

technické zabezpečenie, honorár pre lektorov). 

07.01.2021 

(13.05.2021) 

 7. VATEL, s.r.o. Bojnice 5 000,00 2 500,00 Pokrytie časti nákladov súvisiacich s konaním 19.ročníka hudobného 

festivalu "LETNÁ PAUZA" na námestí slobody - letná terasa Cafe Merlo 

(honoráre účinkujúcim, ubytovanie, doprava, ozvučenie, osvetlenie). 

08.04.2021 

8. Regionálne kultúrne centrum PD 1 000,00 1 000,00 

 

Pokrytie nákladov súvisiacich s konaním MAJÁLESU v prírodnom 

amfiteátri Tužina - TUŽINA GROOVE - podpora nekomerčných žánrov 

populárnej hudby, obohatenie kultúrno - spoločenského života 

obyvateľom mesta Prievidza (honoráre účinkujúcim hudobným 

skupinám). 

08.04.2021 

 9. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o. Prievidza 

1 310,00 655,00 

 

Pokrytie nákladov, spojených s projektom "Spomienka na deň 

Rómov", s cieľom podpory a udržateľnosti rómskej kultúry, 

komunitnej rehabilitácie, vzájomného nažívania Olašských Rómov, 

Rumungov a ostatných obyvateľov majoritnej skupiny na Ciglianskej 

ceste v meste Prievidza ( výzdoba, technické zabezpečenie, ozvučenie, 

vystúpenie tanečného súboru, očerstvenie, odmeny pre  vystupujúce 

deti, propagácia, tlač)(zmluva aj 11.4.3-655€ 2.časť). 

13.05.2021 

10. K-2000, Združenie na podporu 

kultúry hornej Nitry 

2 000,00 2 000,00 

 

Pokrytie časti nákladov spojených s prezentáciou tvorby výtvarníkov 

mesta Prievidza s názvom „Výtvarná Prievidza" v priestoroch ART 

GALÉRIE - Art kino Baník (honoráre, náklady na propagáciu, materiál a 

technické vybavenie galérie). 

08.04.2021 

11. Regionálne kultúrne centrum PD 1 000,00 1 000,00 

 

Pokrytie časti nákladov súvisiacich s konaním letnej edície TUŽINA 

GROOVE - podpora nekomerčných žánrov populárnej hudby, 

obohatenie kultúrno-spoločenského života obyvateľov mesta 

Prievidza, možnosť prezentácie prievidzkej hudobnej skupiny 

(honoráre účinkujúcim skupinám a ozvučenie). 

13.05.2021 



12. 

 

SENIOR VTÁČNIK, o. z. 3 120,00 2 500,00 

 

Krytie časti nákladov na konanie 3. ročníka prezentácie seniorských 

folklórnych súborov „Po rokoch...“ (prenájom priestorov KaSS PD, 

ozvučenie, občerstvenie). 

08.04.2021 

13. K-2000, Združenie na podporu 

kultúry hornej Nitry 

1 000,00 1 000,00 Na úhradu časti nákladov, spojených s vydaním publikácie autorky 

Daniely Tichej s názvom KÓD 2020 (honorár za tvorbu web stránky a 

marketing, redakčná úprava rukopisu, náklady na tlač publikácie). 

07.10.2021 

14. K-2000, Združenie na podporu 

kultúry hornej Nitry 

5 000,00 2 500,00 Úhrada časti nákladov spojených s nákupom výtvarných diel „Akvizícia 

výtvarných diel významných výtvarníkov hornej Nitry“ (Akad. maliarov 

Vysočana, Štrompacha, Fedoru, Petráša, Petrovicsa), pre stálu 

expozíciu v pripravovanej galérií Imricha Vysočana v Meštianskom 

dome v Prievidzi. 

12.08.2021 

15. Divadlo „A“ a divadlo Shanti, o. z. 

Prievidza 

700,00 700,00 Úhradu časti nákladov na sústredenie členov Divadla "A" a Divadla 

Shanti Prievidza v príprave na novú divadelnú sezónu 2022/2023 

(cestovné náklady a ubytovanie). 

22.-25.10.21 

per rollam 

16. Regionálne kultúrne centrum 

v Prievidzi 

500,00 500,00 Na úhradu časti nákladov, spojených s oslavami Dňa ústavy SR 

v mestskej časti Necpaly – neformálne stretnutie v exteriéroch pri 

inscenácií „Zguriška“ a vystúpení Folklórneho súboru Senior Vtáčnik 

(náklady na dopravu, ozvučenie, honoráre účinkujúcim). 

12.08.2021 

dotácia vrátená 

do rozpočtu – 

nekonanie akcie 

17. Spolok VESELANKA & BLACKBAND 2 000,00 1 000,00 Na úhradu časti nákladov, spojených s koncertom pri príležitosti 20. 

výročia vzniku skupiny Black Band a uvedením CD nosiča „Na krídlach 

snov“ (technické zabezpečenie- ozvučenie, osvetlenie, televízny 

záznam). 

09.09.2021 

žiadosť zrušená  

písomne 

06.10.2021 

18. Divadlo „A“ a divadlo Shanti, o. z. 

Prievidza 

1 200,00 1 200,00 Na krytie časti nákladov, spoj. s účasťou divadla na 17. ročníka Svet. 

festivalu amatérskeho divadla v Monaku-Monte Carlo s div. 

inscenáciou LAKOMEC (čiastočné náklady na propagáciu a príspevok 

na dopravu), pričom celkové náklady na vycestovanie súboru 

predstavujú sumu 15000,00 €. 

08.04.2021 

žiadosť zrušená 

OZ písomne 

16.7.21 

19. Prievidzský Parostrojný spolok 40 000,00 0,00 Festival parných lokomotív “STEAM 52“ – k výročiu 125. výročia 

príjazdu prvého vlaku na hornú Nitru a 90. rokov železnice Handlová – 

Horná Štubňa ( Rušňové depo Prievidza) – úhrada povoľovacích 

poplatkov pre zahraničné lokomotívy, poplatky za nákup PHM ..... 

Žiadosť zrušená 

OZ     e – mailom 

(12.06.2021) 



CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie(v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Prievidza - mesto 

500,00 500,00 

 

Pokrytie časti materiálových nákladov na reštaurovanie oltára sv. 

Michala archanjela ÚZPF 826/1-2, nachádzajúceho sa v kostole 

Nanebovzatia Panny Márie, ul. Mariánska 571/63, v Prievidzi. 

11.03.2021 

2. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Krista Kráľa Prievidza – Veľká 

Lehôtka 

1 500,00 1 000,00 

suma určená 

pre všetky 3 

aktivity 

Pokrytie časti materiálno - technického zabezpečenia, súvisiaceho s 

obnovou a)dreveného dvojkríža Sv. Cyrila a Metoda - 

Bukovina/Hradec   b) Pomníka Spolku sv. Ruženca/Malá Lehôtka c) 

Pomníka PhDr. Štefana Drozda, prof., farára/Hradec. 

11.03.2021 

3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Krista Kráľa Prievidza – Veľká 

Lehôtka 

500,00 0,00 Reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela v Kostole Nanebovzatia 

Panny Márie – (spolufinancovanie MK IV. Fáza reštaurovania). 

11.03.2021 

4. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Krista Kráľa Prievidza – Veľká 

Lehôtka 

300,00 0,00 Rekonštrukcia Pomníka PhDr. Štefana Drozda – profesora, farára, 

pochovaného na cintoríne v Hradci v roku 1979. 

11.03.2021 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLSTVO 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Spokojnosť– centrum sociálnych 

služieb, n.o. Prievidza 

560,00 560,00 Pokrytie časti nákladov, spojených s výletom detí a mládeže s 

nízkopríjmových rodín s názvom "Nielen Prstom na mape" (doprava, 

vstupné do Terra Permonia v B. Štiavnici (tvorivé dielne), cestovné 

poistné, potravinové balíčky). 

08.04.2021 

2. Rímskokatol. cirkev, Farnosť PD - 
mesto 

500,00 500,00 Pokrytie časti materiálno-technického zabezpečenia súvisiaceho s 

organizovaním denného detského tábora. 

10.06.2021 

3. Účelové zariad. cirkvi – pastoračné 

centrum sv. Terézie z Lisieux 

300,00 300,00 Pokrytie časti materiálno-technického zabezpečenia súvisiaceho s 

organizovaním Detského letného tábora, v Ubytovacom zariadení 

škola Zliechov (doprava do tábora a späť, zabezpečenie táborových 

tričiek, resp. iných propagačných predmetov). 

10.06.2021 

4. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o. Prievidza 

1 310,00 655,00 Pokrytie nákladov, spojených s projektom "Spomienka na deň 

Rómov", s cieľom podpory a udržateľnosti rómskej kultúry, 

komunitnej rehabilitácie, vzájomného nažívania Olašských Rómov, 

Rumungov a ostatných obyvateľov majoritnej skupiny na Cíglianskej 

ceste v meste Prievidza ( výzdoba, technické zabezpečenie, ozvučenie, 

vystúpenie tanečného súboru, očerstvenie, odmeny pre  vystupujúce 

deti, propagácia, tlač)(zmluva aj 11.4.3-655€ 2.časť). 

13.05.2021 

 

 

 

 

 



PRIEVIDZSKÉ FESTIVALY – samostatne v rozpočte 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Art kino Baník 

 

3 000,00 3 000,00 

 

 

Dvojdňový festival „Stre3t PD“ Pokrytie nákladov spojených s 

realizáciou 2-dňového festivalu Stre3T PD, zameraného na netradičnú 

prezentáciu prievidzských umelcov (honoráre pre účinkujúcich, 

lektorov, moderátorov, koordinácia a dramaturgia projektu, 

ozvučenie, svetelný park, preprava techniky , propagačné materiály a 

publicita, strava a občerstvenie, materiálové náklady - farby, stojany, 

maliarske podklady a pomôcky). 

13.05.2021 

2. OZ K – 2000 Prievidza 3 000,00 2 000,00 

 

Pokrytie časti nákladov spojených s konaním festivalu DUBŠTOK 

(honoráre interpretom, zvukárovi, cestovné náklady, organizácia a 

propagácia podujatia, výroba a výlep plagátov ). 

08.07.2021 

per rollam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMOSTATNE V ROZPOČTE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Regionálne kultúrne centrum 

Prievidza 

 

2000,00 2000,00 

 

Pokrytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou 35. ročníka 

Hornonitrianskych folklórnych slávností (ozvučenie a osvetlenie 

podujatia, honoráre technickému štábu podujatia a účinkujúcim 

hosťom, nákup 2 stanov - šatní pre účinkujúcich, nákup zásobníka na 

vodu pre účinkujúcich).    

07.01.2021 

 

2. Hornonitriansky banícky spolok 
Prievidza 

400,00 400,00 

 

Samostatne v rozpočte pod P – 11.4.8 – Podpora aktivít 

Hornonitrianskeho baníckeho spolku. Pokrytie nákladov, spojených s 

prenájmom priestorov klubovne - prevádzkové náklady, cestovné a 

dopravné náklady, materiál a služby súvisiace s činnosťou spolku.                             

07.01.2021 

3. Rímskokatolícka cirkev  - mesto 
Prievidza 

1000,00 1000,00 Samostatne v rozpočte – P – 11.4.10 - Prievidzská púť – Mariánsky 

vŕšok (stavba tribúny) . Pokrytie časti  nákladov spojených s 

organizovaním Prievidzskej púte na Mariánskom vŕšku v Prievidzi v 

roku 2021.      

07.01.2021 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                               V Prievidzi, 31.01.2022                   

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


