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

1. Mesto Prešov 

Finančný príspevok určený pre obyvateľov bytového domu na Mukačevskej ulici v meste 

Prešov, ktorí boli dňa 6. decembra 2019 zasiahnutí tragédiou. Pri tragédii došlo k výbuchu 

plynu v uvedenom bytovom dome 

3 000,00

2. ŠAŠOVČAN, občianske združenie, Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na materiálno – technické zabezpečenie rozvoja mesta Žiar nad Hronom – časť 

Šašovské Podhradie v roku 2020. Aktivity príjemcu budú zamerané je šírenie ľudových a kultúrnych 

tradícií v regióne a pokračovanie prezentácie mesta prostredníctvom aktivít Ochotníckeho divadla 

Šašovčan 

500,00

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

Materského centra v Žiari nad Hronom 
6 500,00

4. Slovenský červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu oprávnených výdavkov vzniknutých v roku 2020 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

5.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením slávnostnej akcie 

organizovanej pri príležitosti MDŽ pre členky a funkcionárky základnej organizácie SZPB 

Žiar nad Hronom 

250,00

6. Beata Gáliková, Žiar nad Hronom Dar - na podporu akcie „10-ta žiarska moto jazda“ 
300,00                                              

dotácia vrátená z dôvodu nekonania 

podujatia (COVID 19)

7. Diana Mikócziová, Žarnovica Dar - zriadenie prevádzky v rámci praktickej časti maturít prezentovanej na Gastrofestivale 50,00

8. Jarmila Bahnová, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky v rámci praktickej časti maturít prezentovanej na Gastrofestivale 50,00

9. Patrik Bartoš, Žarnovica Dar - zriadenie prevádzky v rámci praktickej časti maturít prezentovanej na Gastrofestivale 50,00

10. Radka Kancková, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky v rámci praktickej časti maturít prezentovanej na Gastrofestivale 50,00

11. Sofia Salayová, Žiar nad Hronom Dar - zriadenie prevádzky v rámci praktickej časti maturít prezentovanej na Gastrofestivale 50,00

12. Adam Bernát, Žiar nad Hronom 
Dar - pri príležitosti organizovania 12. ročníka tradičného celoslovenského stretnutia 

otužilcov vo vodnej nádrži Lovčica – Bejvoč pri Žiari nad Hronom 
150,00

13. Zuzana Obrtalová, Žiar nad Hronom 
Dar - pri príležitosti narodenia dieťatka, Mareka Štefanoviča ako prvého obyvateľa mesta 

Žiar nad Hronom 
70,00

14. Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Bratislava 
Dar - úhrada nákladov spojených s organizáciou vedeckej konferencie pod názvom XXIX. 

Deň primára MUDr. Jána Straku

200,00                                       

dotácia vrátená z dôvodu nekonania 

konferencie (COVID 19)

15. Zdeno Kaločai, Žiar nad Hronom Dar - zabezpečenie organizácie rómskeho futbalového turnaja 150,00

16.
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Žiar 

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

17.
Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na Celoslovenskom 

spomienkovom zhromaždení na Kališti

poskytovanie dotácií 

pozastavené (COVID 19)

18.
Občianske združenie Folklórny súbor Hron,                                  

Žiar nad Hronom 

Finančný príspevok na autobusovú dopravu z dôvodu účasti súboru na Medzinárodnom 

folklórnom festivale IFF Istria folk fest 2020  konanom v Chorvátsku

poskytovanie dotácií 

pozastavené (COVID 19)

11 270,00

Dotácie / Dary z rozpočtu mesta na rok 2020 - kompetencie primátora (+ VZN č. 3/2016 verejnoprospešný účel)


