
Dotácie/dary z rozpočtu mesta za rok 2015 (v Eur) 

Príjemca Účel / predmet 
Poskytnutá 

dotácia 

Grolmusová Agnesa Narodenie 1. občana mesta. 70,00 

Muha Štefan 
Ocenenie pedagóga pri príležitosti Dňa 
učiteľov. 

200,00 

Tomasovits Ján 
Nákup cien pre víťazný tím v PC turnaji 
Counter Strike, ktorý organizuje Mestský 
mládežnícky parlament. 

120,00 

Biesová Mária Prírodovedecká súťaž "Čo šepká les". 100,00 

Šimonovič Otto 

Finančný dar za účelom úhrady výdavkov 
spojených s nákupom športového 
oblečenia pre volejbalové družstvo 
Veteráni Žiar nad Hronom. 

250,00 

Vavro Peter 

Účasť záchranárskych posádok z mesta 
ZH na Medzinárodnej odbornej 
konferencii a súťaži záchranárskych 
posádok pod názvom "Poučme sa z 
minulosti - Lešť 2015". 

100,00 

Šoltésová Etela 
Dotácia na charitatívno-edukačnú a 
spoločensko-kultúrnu činnosť Okresnej 
organizácie Únie žien. 

50,00 

Erdelská Martina 
Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce 
„Svätokrížsky dom.“ 

30,00 

Draxlerová Laura 
Dotácia na prezentáciu ročníkovej práce 
„Svätokrížsky dom.“ 

70,00 

 

Stredná odborná škola obchodu a 
služieb 

Úhrada výdavkov spojených s tradičným 
študentským plesom v rámci 
vyučovacieho predmetu spoločenská 
komunikácia. 

50,00 

Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov 

Úhrada časti nákladov - preprava 
obyvateľov mesta na stretnutie troch 
generácií na Kališti a stretnutie 
funkcionárok a členiek SZPB pri 
príležitosti MDŽ. 

237,50 

Pohronské osvetové stredisko 

Úhrada výdavkov spojených s účasťou 
speváckeho zboru "Seniori optimisti" na 
Krajskej súťažnej prehliadke dospelých 
speváckych zborov z banskobystrického 
kraja. 

100,00 

Občianske združenie - Salus Vitalis 

Úhrada časti nákladov na účasť 
záchranárskych posádok z mesta na 
Medzinárodnej odbornej konferencii a 
súťaži záchranárskych posádok pod 
názvom "Poučme sa z minulosti - Lešť 
2015". 

100,00 

Stredná odborná škola obchodu a 
služieb 

Úhrada výdavkov spojených s materiálno-
technickým zabezpečením praktických 
maturitných skúšok pre študentov 
odborov spoločné stravovanie. 

250,00 

Základná škola s materskou školou Š. 
Moysesa 

Úhrada výdavkov spojených s 
predstavením ŽIVÝ BETLEHEM. 

400,00 

Inline Speed Skating team Borievka 

Úhrada časti výdavkov na pretekoch v 
rýchlokorčuľovaní na kolieskových 
korčuliach na svetovej súťaži "Le Mans“ 
vo Francúzsku. 

150,00 



Folklórny súbor Hron 

Úhrada časti výdavkov folklórneho súboru 
Hron na Medzinárodnej súťaži folklórneho 
festivalu "Istria Music Festival" 
v Chorvátsku. 

1 080,00 

Zväz diabetikov Slovenska - ZO 
DIAŽIARA 

Úhrada nákladov na autobusovú dopravu 
na XXV. Diabetologické dni v Martine. 

150,00 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žiar nad 
Hronom 

Úhrada výdavkov na Opravou kostola 
"Povýšenia Svätého Kríža" v Žiari nad 
Hronom 

6 000,00 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku Kremnica 

Úhrada výdavkov spojených s 
dokončením Evanjelického centra v Žiari 
nad Hronom. 

3 000,00 

Collegium Med, s.r.o. 

Úhrada výdavkov spojených s nákupom 
zariadenia (nábytku) do nových priestorov 
Polikliniky -  Svet zdravia pre 
službukonajúcich lekárov a pacientov 
detskej LSPP v ZH. 

300,00 

 


