






Subjekt podmieky

Požadova

ná výška

Výška 

spoluúčast

i

Celkové 

náklady Návrh hlasovanie 

 dotácia       

rok 2022 účel

162 050,- za 2 zdržal sa 5

131 700,- za 0 zdržal sa 7

80 910,- za 0 zdržal sa 7

RK Cirkev Námestovo

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . 

49 560,- 218140,- 267 700,- 49 560,- za 7 49 560,-

Reštaurátorské práce v 

interiéri kostola sv. 

Šimona a sv. Júdu v 

Námestove

Kult.1629              

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

4 000,- 14000,- 18000,- 4 000,- za 7 4 000,-

Multižánrový divadelný 

festival Slanický ostrov 

divadla 2022

MŠK Námestovo        

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií . 

162 050,- 94 580,- 256630,- Športová činnosť



Severný vietor       

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

3 600 ,-

1 500,-          

+ 

príspevok z 

iných 

zdrojov 

200,-

5 300,- 3 600 ,- za 7 3 600 ,-

Kultúrno spoločenské 

aktivity, Výchova a 

vzdelávanie, Inscenácia 

nezávislého divadelného 

súboro dNO

Tanečno                 

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

3 000,-

500,-                 

+ iné 

zdroje 11 

500,-

15 000,- 3 000,- za 7 3 000,-
Kultúrno spoločenské 

aktivity

za 4 zdržal  sa 3 58 100,-
Súťažná a nesúťažná 

činnosť oddielov TJ

Telovýchovná jednota 

Oravan Námestovo 

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

58 100,- 66 150,- 124 250,- 58 100,-



Základná organizácia 

slov. zväzu chovateľov 

Námestovo            

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh, spĺňa náležitosti podľa §5 , 

§6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

740,-

200,-                 

+ iné 

zdroje 540,-

1 480,- 740,- za 7 740,-
XXVII. Oblastná výstava 

drobných zvierat Oravy

V.I.A.C - inštitút pre 

podporu a rozvoj 

mládeže občianske 

združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  nespĺňa náležitosti podľa §5 

, §6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

8 000,- 500,- 8 500,-

Klub historických 

vozidiel Žilina                     

občianske združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  nespĺňa náležitosti podľa §5 

, §6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy . Nespĺňa 

zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych 

neziskových organizácií

1 500,-

500,-             

+ iné 

zdroje 4 

400,-

6 400,-

Slovenský zväz telesne 

postihnutých, 

Základná organizácia 

Námestovo občianske 

združenie

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

vrátane všetkých jej príloh,  nespĺňa náležitosti podľa §5 

, §6 VZN č.1/2020 a zákona  č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových 

organizácií. 

200,- 0,- 200,-



Cirkevná základná 

škola sv. Gorazda

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť 

,  nespĺňa náležitosti podľa §5 , §6 VZN č.1/2020 a 

zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, zákona č. 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových organizácií. 

2 800,- 1 595,- 4 395,-

Cirkevná základná 

škola sv. Gorazda

Pri posudzovaní splnenia podmienok o pridelenie dotácie 

podľa VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta konštatujeme, že prijatá žiadosť,  

nespĺňa náležitosti podľa §5 , §6 VZN č.1/2020 a zákona  

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy, zákona č. 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových organizácií. 

600,- 

3 385,-          

+ iné 

zdroje 200,-

4 185,-


