Uznesenie číslo 14/II/2019

Mestská rada v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2019 pre:

Suma v €
1. FK Veľké Bielice

9 500

Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, voda, elektrická energia, plyn, športové potreby, prenájom,
doprava, cestovné
2. TJ Slovan Návojovce

1 200

Celoročná činnosť TJ: údržba ihriska, poplatky SFZ, energie
3. FK Slovan Malé Bielice

1 000

Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, energie, voda
4. TJ Iskra Partizánske

3 500

Basketbal 2. liga juniori a 2. liga muži, RTVŠ: cestovné a doprava družstiev, poplatky SBA,
súťažné vklady, športové potreby, prenájom telocvične
5. Tennis klub Partizánske

3 500

Činnosť tenisového klubu: cestovné výdavky na zápasy družstiev, registračné poplatky hráčov a
Tennis clubu, nákup tenisových lôpt pre hráčov, ceny na turnaje, strava pre deti a mládež na
zápasoch družstiev
6. Karate klub Drap Partizánske

10 500

Činnosť klubu: prenájom telocvične, poplatky do zväzu, štartovné
7. ProDress Šípok

800

ProDress Cup zimný a ProDress Cup letný: ceny, športové potreby, pitný režim, občerstvenie pre
hráčov, organizačné vybavenie turnajov
8. Združenie technických športov Návojovce

600

Zimný biatlon, Memoriál M. Šveca, Otvorenie streleckej sezóny, Futbalový turnaj st. pánov:
ceny, materiál, občerstvenie a pitný režim
9. Kresťansko-športový klub HELLER

720

Činnosť stolnotenisového klubu: technické vybavenie, nájom
10. Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske

1 600

Činnosť bedmintonového klubu: športový materiál
11. Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske

900

Závody na VKV a KV 2019: materiál
12. Gladiators Team Partizánske

800

Činnosť športového klubu: športové potreby
13. Klub raketových modelárov

580

Raketomodelársky šport: štartovné, materiál, ubytovanie
14. Lukostrelecký klub 3beč

2 000

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D: nákup 3D terčov a terčovníc, oprava starších 3D terčov, ceny,
propagačný materiál a publicita
15. Atletický oddiel Partizánske

1 000

Činnosť atletického oddielu: registračné poplatky do SAZ, športové potreby, cestovné, pitný
režim
16. Dobrovoľný hasičský zbor Partizánske

1 000

Súťaže DHZ dospelých a detí, hra Plameň: výzbroj a výstroj, nákup prekážok pre hru Plameň
17. Zápasnícky klub Partizánske

800

Celoročná činnosť klubu: prenájom telocvične, športové potreby, doprava, štartovné
18. ICM Partizánske

2 110

Celoročná činnosť ICM: energie, prevádzkové náklady, nájom, cestovné, členské
19. Gymnázium Partizánske

2 600

Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská
latka, Náboj - Junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým
aktivitám: ubytovanie, dopravné, propagačný materiál, publicita, ceny, diplomy vstupenky na
akcie, občerstvenie, športový materiál
20. Spojená škola Partizánske

1 600

JA veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave, Majstrovstvá mesta v písaní na PC, Rozvíjame
technické myslenie, Podpora odborného vzdelávania - partnerské učenie: kancelárske potreby,
tonery, doprava, ceny, LEGO Mindstorms 45544 EV3, tlač brožúry
21. Základná škola Rudolfa Jašíka

1 190

51. ročník atletických pretekov Memoriálu Rudolfa Jašíka: materiál, ceny, pitný režim,
občerstvenie, kytica k buste R. Jašíka
22. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske

500

Tri športové aktivity školy - minihádzaná, vybíjaná, basketbal: materiál, ceny, pitný režim,
občerstvenie
23. ZŠ s MŠ Veľká okružná

1 150

Memoriál Jána Chochulu, Vianočná latka, Turnaj v minifutbale detí ŠKD okresu PE, "Ja som
malý remeselník" (okresná prehliadka detí z MŠ): športové potreby, materiál, ceny, pitný režim,
občerstvenie
24. Základná škola Malinovského

800

Enviro projekt, Basketbalový turnaj J.Števulu, Po stopách ľudových tradícii, Tati, mami,
športujte s nami, Školský spevácky zbor: materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie, kroje
25. ZŠ Športovcov

700

Spelling competition, Náš guľatý svet, Divadelné improvizácie: materiál, ceny, pitný režim,
občerstvenie
26. Špeciálna základná škola

300

Krajská súťaž v pracovných zručnostiach žiakov "Poď sa s nami zahrať": ceny, občerstvenie,
materiál
27. Hvezdáreň v Partizánskom

900

Príroda plná vedomostí, Vesmír plný vedomostí, Čo vieš o hviezdach, Vesmír očami detí,
Festival vedy a techniky, Týždeň vedy, TechLab, HST letný tábor: ceny, kancelárske potreby
28. OZ Lavína

200

Detský letný tábor Leví kráľ V.: ceny, občerstvenie, pitný režim pre deti, pomôcky na akcie
29. DOMKA - združenie saleziánskej mládeže PE

950

Letný pobytový tábor: materiál, ubytovanie
30. DH Bieličanka

400

Celoročná činnosť: bežná prevádzka, energie, nákup a oprava hudobných nástrojov
31. OZ Jánošík Senior

3 500

Dopravné, propagačný materiál a publicita, nákup rekvizít, materiálu, krojov a krojových
doplnkov, šitie krojov
32. Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske

250

Celoročná činnosť: vecné ceny, knihy, pitný režim a sladkosti, drobné upomienkové predmety,
diplomy
33. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Partizánske 500
Energie
34. Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce Partizánske

200

Adventný koncert: ozvučenie
35. Folklórny súbor Jánošík

7 500

Celoročná činnosť: ubytovanie, dopravné, propagačný materiál a publicita, ozvučenie,
mikrofóny, struny, kroje a krojové súčiastky, občerstvenie
36. Fabrika umenia

3 150

Brain & dinner, TVOR, Moc umenia: ubytovanie, cestovné, propagácia a publicita, kancelárske
potreby, honoráre hostí a hudobných hostí, materiál na realizáciu workshopov
37. Divadelné združenie Partizánske

1 500

Celoročná činnosť: ubytovanie, materiál na prípravu scény, kostými
38. Umelecké združenie Ateliér, Štefan Janco

500

Výstava: prenájom priestorov
39. Klub absolventov Baťovej školy práce

500

Celoročná činnosť: prenájom priestorov, propagácia a publicita, občerstvenie, ceny a diplomy
40. Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM Partizánske

700

Celoročná činnosť: vstupenky do welnes, poplatky za fyzioterapeutické a rehabilitačné služby,
hippoterapia
41. „Začať spolu“

1 500

Celoročná činnosť: prenájom priestorov, materiál na tvorivé dielne a poplatky za vstupy na
Zdravý macko Uško, propagačný materiál na Branné preteky s mackom Uškom, vstupné na
Veselý macko Uško, odmeny deťom a materiál na Športujeme s mackom Uškom
42. Denné centrum Frézia Partizánske, n. o.

1 200

Terapia, aktivity
43. Ing. Lucia Kováčiková

600

Nájomné – detské jasle Slniečkovo
44. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub PE

1 500

Celoročná činnosť: ceny, propagačný materiál, zdravotná služby, iný materiál, cestovné
45. Premena - občianske združenie

700

Zabezpečenie a obohatenie spoločenskej a relaxačnej činnosti: čiastočná úhrada na rehabilitačné
kúpanie, divadlo, kultúrne podujatia a na dopravu
46. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

500

Celoročná činnosť: vstupenky na divadelné a kultúrne predstavenia a iných zájazdov, doprava,
prenájom bowlingových dráh, pitný režim (minerálka, čaj) účastníkov Bielej pastelky
47. Mestská organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Partizánske

1 000

Celoročná činnosť: ceny, potlač tričiek, medaile, doprava, vstupné, kvety
48. Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany

1 800

Podpora humanitárnych akcií SČK v roku 2019: dovybavenie humanitárneho vozíka,
dovybavenie sanitného vozidla, nákup automatického expresného defibrilátora, nákup
zdravotných pomôcok, dovybavenie Edukačného a tréningového centra
49. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, ZO Partizánske

1 000

Celoročná činnosť: nákup testovacích pásikov, ihiel a zdravotníckeho materiálu na meranie
hladiny cukru a cholesterolu, vstupenky do termálnych bazénov, kult. predstavení, hradov, múzeí,
prenájom bowlingových dráh, ceny, ubytovanie
50. DOMOV n. o., Partizánske

1 000

Činnosť zariadenia: zakúpenie vstupeniek do kúpeľov, honoráre pre hudobné skupiny, nákup
mikulášskych balíčkov, ovocia a cukroviniek na Mikuláš 2019, drobné darčeky pre klientov
51. Centrum sociálnych služieb - Partizánske

500

Činnosť zariadenia: nákup mikulášskych balíkov a potravín, dopravné, vstupné klientov
52. Centrum Naša chalúpka

500

Prevádzkové náklady v o. z., Centrum Naša chalúpka: spotreba energií
53. Materské centrum Drobčekovia
Zariadenie a vybavenie Montessori hracieho kútika: manipulačné paravány, hracie kútiky,
prebaľovací pult, molitanové zostavy a hojdačky, tunel stonožka, rehabilitačno-ortopedický
chodník, Montessori drevené pomôcky

500

Uznesenie číslo 37/II/2019

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2019 pre:
Suma v €

1. HK Slávia Partizánske

24 000

Celoročná činnosť: doprava, odmeny dobrovoľníkom, športové potreby a vybavenie, zdravotná
služba, propagácia a medializácia, ceny
2. Futbalový klub TEMPO Partizánske

39 500

Celoročná činnosť FK: dopravné, poplatky SFZ, ZSFZ, OblFZ, kalorné hráčom, športové a
výživové potreby, ceny, strava pre deti a mládež
3. Hokejový klub Iskra Partizánske

35 500

Celoročná činnosť HK: doprava, odmeny trénerom na základe zmlúv, asistenčná zdravotná
služba, štartovné, poplatky SZĽH, ceny
4. Športový klub Harvard Partizánske

20 500

Celoročná činnosť: štartovné, poplatky SZF, dopravné, cestovné, športové potreby, ubytovanie,
ceny, propagácia, strava pre deti a mládež, odmeny dobrovoľníkom, prenájom

