
P.č. Žiadateľ Účel / predmet Schválená dotácia v eur

1.
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia, 

Žiar nad Hronom

Finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s účasťou príjemcu na kultúrnom 

podujatí - operete „Zem úsmevov“
250,00

2. O.Z, Fantázia detí, Sereď 
Finančný príspevok na zabezpečenie 14-dňového letného detského tábora v chate pod 

Gýmešom, obec Jelenec, pre deti nachádzajúce sa v nepriaznivej životnej situácii
neschválené 

3. ŠAŠOVČAN, občianske združenie, Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na materiálno – technické zabezpečenie rozvoja mesta Žiar nad 

Hronom – časť Šašovské Podhradie v roku 2018. Aktivity príjemcu budú zamerané je 

šírenie ľudových a kultúrnych tradícií v regióne a pokračovanie prezentácie mesta 

prostredníctvom aktivít Ochotníckeho divadla Šašovčan

500,00

4. OZ ZAŽIAR, Žiar nad Hronom
Finančný príspevok za účelom financovania výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním 

Materského centra v Žiari nad Hronom
6 500,00

5. Patrik Krátky, Ladomerská Vieska
Finančný príspevok za účelom podpory zlepšenia tréningových podmienok a prípravy 

na športovú kariéru v športovej aktivite – zjazd na horských bicykloch
neschválené 

6. Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s organizáciou 30. jubilejného 

ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej tvory 

„Výtvarné spektrum - Jarný salón 2018

100,00

7. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žiar nad Hronom
Finančný príspevok za účelom financovania prác súvisiacich s opravou Kostola 

Povýšenia svätého kríža v Žiari nad Hronom ako aj výmenou svietidiel v kostole

5 000,00                          Časť 

dotácie vo výške           1 

280,00 eur vrátená mestu                     

v r. 2020

8. SČK, územný spolok Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu oprávnených výdavkov vzniknutých v roku 2018 a 

súvisiacich s donáškou teplého obeda priamo do domácnosti prijímateľa sociálnej 

služby, ktorý má trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom 

max 6 000,00

9.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspeovk na úhradu nákladov spojených so zabezpečením slávnostnej akcie 

organizovanej pri príležitosti MDŽ pre členky a funkcionárky základnej organizácie 

SZPB Žiar nad Hronom  

200,00

10. 
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením  občerstvenia pre 

žiarsku spevácku skupinu Optimisti v rámci ich vystúpenia v kultúrnom programe 

Celoslovenské spomienkové zhromaždenie na Kališti 

200,00

11. Tanečno-športový klub STELLA Žiar nad Hronom

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením príprav 

a samotnou účasťou príjemcu na Majstrovstvách Európy v latinskoamerických tancoch 

v Rusku v meste Soči 

600,00

12. 
Únia žien Slovenska – Základná organizácia                               

Žiar nad Hronom

Finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených so zabezpečovaním činnosti 

zameranej na dobrovoľnícku sociálnu prácu v meste Žiar nad Hronom 
200,00

Dotácie / Dary z rozpočtu mesta na rok 2018 - kompetencie primátora (+ VZN č. 3/2016 verejnoprospešný účel)



13.
Základná umelecká škola Zity Strnadovej - Parákovej,                 

Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s účasťou žiakov literárno-

dramatického odboru DS ATĎ na XVII. medzinárodnom divadelnom festivale detí 

a mládeže „WIGRASZEK“ konanom v meste Suwalki v Poľskej republike

500,00

14. Ivan Matejovie, Žiar nad Hronom  
Finančný príspevok na organizáciu prvého ročníka mini futbalového turnaja proti 

rasizmu
neschválené 

15.
Občianske združenie detí a mládeže ELEMENTeam, 

Repište 

Dar - úhrada výdavkov spojených s realizáciou  projektu „Anjelský darček 2018“, 

ktorého cieľom je zabezpečenie detského charitatívneho pobytu pre talentované deti, 

ktoré sú zo skromných pomerov a navštevujú žiarske školy

150,00

16.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - ŽIARSKO, 

Lovčica - Trubín 

Dar - úhrada výdavkov spojených s psychologickým poradenstvom, muzikoterapiou a 

fyzioterapiou pre rodiny s autistickým členom s trvalým pobytom v meste Žiar nad 

Hronom 

200,00

17. Mgr. Helena Gáfriková, Žiar nad Hronom Dar - ocenenie pedagóga pri príležitosti Dňa učiteľov 200,00

18.
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, s.r.o.,                     

Žiar nad Hronom 

Dar - úhrada výdavkov spojených s organizáciou medzinárodného futbalového turnaja 

kategórie U10 „Turnaj o pohár primátora mesta Žiar nad Hronom“
400,00

19.
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, s.r.o.,                         

Žiar nad Hronom 

Dar - úhrada nákladov spojených s organizovaním športového podujatia konaného 

v rámci osláv 100. výročia vzniku Československa 
1 260,00

20. Marián Skladan, Žiar nad Hronom 

Dar - úhrada výdavkov spojených so zabezpečením organizácie akcie pod názvom 

„Búranie mýtov“, zameranej na verejno-prospešný účel súvisiaci s potláčaním 

negatívnych ľudských predsudkov k tzv. „bojovým plemenám“ 
200,00

21. Daniela Volfová, Nová Baňa Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

22. Július Pleva, Sklené Teplice Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

23. Karin Kovalčíková, Hliník nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

24. Ľubomíra Píšová, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

25. Monika Vargová, Hliník nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

26. Patrícia Mlynáriková, Kremnica Dar - zriadenie prevádzky na Gastrofestivale v rámci maturitnej skúšky 50,00

27. Salus Vitalis, občianske združenie, Žiar nad Hronom
Dar - úhrada výdavkov spojených s organizáciou Medzinárodnej odbornej konferencie 

a súťaže záchranárskych posádok pod názvom „Poučme sa z minulosti"
100,00

28. OZZAŽIAR, Žiar nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených s nákupom cvičiacich pomôcok pre Mestské materské 

centrum Úlik so sídlom v Žiari nad Hronom
300,00

29.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - ŽIARSKO, 

Lovčica - Trubín 

Dar - úhrada výdavkov spojených s psychologickým poradenstvom, muzikoterapiou 

a fyzioterapiou pre rodiny s autistickým členom s trvalým pobytom v meste Žiar nad 

Hronom

200,00

30. Adam Bernát, Žiar nad Hronom 

Dar - úhrada výdavkov spojených s organizovaním jubilejného 10. ročníka tradičného 

celoslovenského stretnutia otužilcov vo vodnej nádrži Lovčica – Baywatch pri Žiari nad 

Hronom 

150,00

31. Renáta Sršňová, Žiar nad Hronom Dar - narodenie dieťaťa, Filipa Husárika ako prvého obyvateľa mesta Žiar nad Hronom 70,00

32. BIKE RACING SLOVAKIA, Žarnovica 
Dar - úhrada výdavkov spojených s organizáciou preteku Pumpcup, konkrétne na 

výrobu medailí, ktoré budú vyrobené originál na uvedený pretek
200,00



33.
Súkromná stredná odborná škola technická,                                 

Žiar nad Hronom  

Dar - pri príležitosti 10. výročia vzniku školy – Súkromná stredná odborná škola 

technická, Dr. Janského č. 10, Žiar nad Hronom

1 ks atramentová multifunkčná 

tlačiareň – HP Officejet Pro 

8720 - 7710DWF v hodnote 

229 eur 

34. Štefan Hlôška, Žiar nad Hronom 
Dar -  reprezentácia a šírenie dobrého mena mesta Žiar nad Hronom v hudobnej oblasti 

na Slovensku i v zahraničí
300,00

35. Zdeno Kaločai, Žiar nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených so zabezpečením organizácie nultého ročníka 

futbalového turnaja Rómov
150,00

36.
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar 

nad Hronom
Dar - úhrada výdavkov spojených so zabezpečením predstavenia ŽIVÝ BETLEHEM 400,00

37.
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar 

nad Hronom 

Dar - pri príležitosti 25. výročia založenia školy Základná škola s materskou školou 

Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

1 ks tlačiareň – WorkForce Pro 

WF-7710DWF + sada náplní, 

výrobca EPSON, v hodnote 

249,00 eur 

38. Zuzana Beliančinová, Žiar nad Hronom 
Dar - úhrada výdavkov spojených s reprezentovaním mesta Žiar nad Hronom  na 

podujatí „OD TATIER K DUNAJU“, štafetový beh tímov – 345 km – Jasná – Bratislava
200,00

18 830,00


