
Por.č. Žiadateľ Názov projektu Schválená dotácia Oblasť schválenej dotácie

1. BSD č. 359 Oprava prístupových chodníkov ku vchodu do BD 2 000,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

2. BSD č. 335 Odvádzanie povrchovej vody 1 851,03 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

3. BSD č. 317 Ochrana domu pred vytápaním 643,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

4. BSD č. 326 Ochrana domu pred zatápaním 1 052,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

5. BSD č. 522 Odvádzanie povrchovej vody 1 032,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

6. BSD č. 356
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zbernému 

miestu komunálneho odpadu
0,00 €

7. BSD č. 513 Úprava vstupov do BD 2 700,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

8. BSD č. 432 Dlažba hlavných vstupov 2 200,00 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

9. BSD č. 402 Náš dvor je zelený 1 466,45 € Tvorba a ochrana životného prostredia.

10. Stavebné bytové družstvo
Úprava vstupov do BD 899, vstupy č. 13 - 23 - Ul. J. 

Kráľa 1 382,34 € Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

11. BSD č. 410 Terénna úprava okolia BD 1 300,00 €
Zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

tvorba a ochrana životného prostredia.

12. BSD č. 533 Skrášľujeme svoje okolie 1 234,39 € Tvorba a ochrana životného prostredia.

13. Stavebné bytové družstvo
"Nebuď ľahostajný voči prostrediu v ktorom žiješ"              

- Ul. M. Chrásteka 505/1
1 700,00 € Tvorba a ochrana životného prostredia.

14. BSD č. 350
Rekultivácia plochy výsadby v medziblokových 

priestoroch
1 440,00 € Tvorba a ochrana životného prostredia.

                                                Celkom: 20 001,21 €

Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2012 v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 2/2005


