
P.č. Žiadateľ Názov projektu Schválená dotácia Oblasť schválenej dotácie Poznámka

1. SVB a NP č. 535 Skrášlenie ulice Vansovej 14 - 18 1 749,68 € Ochrana a tvorba ŽP
výška dotácie je oproti požadovanej výške znížená o rozsah prác súvisiacich s položkou 

vyfrézovanie pňov a položkou plastové obrubníky

2. BSD č. 373 Rekonštrukcia vstupných komunikácií do BD 1 874,00 € Obnova verejných priestranstiev

3. BSD č. 401 Rekonštrukcia vstupných komunikácií do BD 1 582,74 € Obnova verejných priestranstiev
výška dotácie je oproti požadovanej výške znížená z dôvodu nesprávne stanovenej 

výmery v rozpise položiek

4. SBD
Nebuď ľahostajný voči prostrediu v ktorom žiješ       

- Ul. Svitavská 903/6-14 
1 124,37 € Ochrana a tvorba ŽP

výška dotácie je oproti požadovanej znížená z dôvodu, že požadovaná výška 

prekačovala maximálnu možnú hodnotu poskytnutia dotácie a to 70% rozpočtových 

nákladov na projekt

5. SBD
Kamerový systém                                                          

- Ul. Pod Donátom 898/14-22
525,00 €

Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

6. BSD č. 443 Rekonštrukcia spevnenej plochy chodníka 921,83 € Obnova verejných priestranstiev
výška dotácie je oproti požadovanej výške znížená z dôvodu zníženej potreby rozsahu 

búracích prác

7. BSD č. 1509 Bezpečnostné kamery 705,00 €
Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

8. BSD č. 316 Rekultivácia priestoru - dvoru 1 242,95 € Ochrana a tvorba ŽP

9. SBD
Nebuď ľahostajný voči prostrediu v ktorom žiješ       

- Ul. Hviezdoslavova 283/32-42 
2 611,49 € Ochrana a tvorba ŽP

10. BSD č. 498 Zeleň v meste 2 414,86 € Ochrana a tvorba ŽP
výška dotácie je oproti požadovanej výške znížená z dôvodu prehodnotenia rozsahu 

prác súvisiacich s položkami: živý plot, zámková dlažba, práca dodávateľa 

11. BSD č. 511
Ochrana vonkajších priestorov BD kamerovým 

systémom 
1 005,48 €

Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

12. BSD č. 416 Rekonštrukcia schodíšť do domu 1 596,00 € Obnova verejných priestranstiev

13. SBD Kamerový systém - Ul. Hviezdoslavova 280/2-16 3 000,00 €
Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

14. BSD č. 489 Kamerový systém 2 121,00 €
Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

výška dotácie je oproti požadovanej výške znížená na základe toho, že žiadateľ 

predložil novú cenovú ponuku s nižšou konečnou sumou prác súvisiacich s realizáciou 

projektu

15. BSD č. 325 Úprava okolia domu neschválený Obnova verejných priestranstiev
predložený projekt nespĺňa podmienky VZN č. 10/2013, nakoľko rieši chodník pozdĺž 

BD 

16. BSD č. 358
Zateplenie bytového domu ul. Cyrila a Metoda 2,4, 

Žiar nad Hronom
neschválený Obnova verejných priestranstiev

predložený projekt nespĺňa podmienky VZN č. 10/2013, nakoľko bol zrealizovaný v r. 

2013, t.j. pred termínom podania žiadosti na rok 2014

17. BSD č. 356
Odvedenie povrchových vôd do dažďovej 

kanalizácie
neschválený Obnova verejných priestranstiev

z dôvodu poskytnutia dotácie žiadateľovi v rokoch 2011 a 2013 Mesto v r. 2014 

podporilo BS, ktorým žiadosti ešte neboli podporené

18. SBD
Kamerový systém                                                                 

- Ul. P. O. Hviezdoslava 283/32-42
neschválený

Ochrana vonkajších priestorov BD 

kamerovým systémom 

v r. 2014 Mesto podporilo projekt, ktorý žiadateľ predložil za účelom ochrany a tvorby 

ŽP. Výška poskytnutej dotácie                                                      2 611,49 €

Celkom: 22 474,40 €

Dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2014 v zmysle VZN mesta Žiar nad Hronom č. 10/2013


