Uznesenie číslo 747/II/2014
Mestská rada v Partizánskom
1. s c h v a ľ u j e
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2014 pre:
1. ŠK Slovan Šimonovany Partizánske v sume
Činnosť futbalového klubu: poplatky SFZ, elektrika, voda, doprava,
nájom
2. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, voda, energia, plyn,
športová výstroj, údržba ihriska, ceny pre súťažiacich
3. TJ Slovan Návojovce v sume
Celoročná činnosť TJ: doprava, energie, štartovné, poplatky, údržba
ihriska
4. TJ Iskra Partizánske v sume
II. liga muži, oblasť západ - žiaci: doprava, cestovné, súťažné vklady,
licencie, energia, športové potreby
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telocvične
5. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: športové potreby, ceny, doprava, ubytovanie,
štartovné
6. Tennis klub Partizánske v sume
Tenisové turnaje detí a mládeže, majstrovské zápasy družstiev: ceny,
tenisové lopty, cestovné družstiev
7. Karate klub Drap Partizánske v sume
Súťažná sezóna Karate v roku 2014: cestovné, štartovné, nájom
telocvične, športové potreby
8. Gladiators Team v sume
Zápasenie: prenájom telocvične, cestovné, športové potreby
9. Klub raketových modelárov v sume
Raketomodelársky šport: modelársky materiál, cestovné, štartovné,
ceny, prenájom letiska
10. Amavet klub č. 808 – VTM v sume
Od malých rakiet k veľkým a Svetový pohár Ukrajina 2014: materiál,
cestovné, štartovné, ubytovanie
11. PEGAS Triatlon v sume
Triatlon: športový materiál, cestovné, štartovné
12. Kynologický klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť klubu: pomôcky pre výcvik psov
13. DH Positive Partizánske v sume
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch 2014: štartovné na
SPDH 2014
14. KŠK Heller Partizánske v sume
Stolný tenis: štartovné, cestovné, nájomné, športové potreby
15. Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske v sume
Činnosť klubu: štartovné, športové potreby, cestovné, ceny, prenájom
telocvične
16. Horolezecký klub IAMES v sume
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nákup horolezeckého materiálu: materiál
17. Turistický klub Partizánske v sume
Južná Morava: doprava
18. Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV: materiál
19. Dobrovoľný hasičský zbor v sume
Súťaže, Hra Plameň: nákup výstroje a výzbroje pre členov DHZ
20. Lavína Partizánske v sume
Baťovianska galuska III. ročník, Svetový pohár mládeže v cestnej
cyklistike: ceny, propagácia akcie, pitný režim a občerstvenie pre deti,
prenájom časomiery
21. DUKAS s. r. o. v sume
Bowlingový turnaj stredných škôl: ceny
22. ICM Partizánske v sume
Tvoj život v tvojich rukách: energie, prevádzkové náklady, spotrebný
materiál, cestovné, členský poplatok ZIPCeM, náklady na služby
spojené s organizovaním vzdelávacích aktivít
23. Gymnázium Partizánske v sume
Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene: dopravné, vstupy na akcie
počas výmenného pobytu
Družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín: dopravné, propagačný
materiál, dar
Prírodné krásy Európy – Projekt Comenius: dopravné, guľatina,
infotabule, obrázky, fotografie
Celomestská súťaž v AJ: ceny
Študentská latka: laminátová latka,
Náboj – Junior matematicko – fyzikálna súťaž: ceny
Otvorme sa športovým aktivitám: ceny, propagačný materiál
24. Spojená škola Partizánske v sume
Podporme talenty (4 aktivity OA): doprava, materiál na súťaž
Škola hrou (7 aktivít SPŠ): materiál na súťaže, doprava, ceny
25. Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
46. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny pre 144 ocenených športovcov
Divadelné predstavenie „Rovno za nosom“: materiál, doprava
26. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske v sume
IX. ročník obvodného kola vo vybíjanej: športový materiál, dresy,
ceny
Tvorivé dielne vianočné a veľkonočné: materiál na tvorivé dielne
27. ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky Jána Chochulu: ceny, propagačný materiál, pitný
režim
Turnaj v minifutbale, okresná súťaž: ceny, lopty, občerstvenie
Rozvoj činnosti športových tried, futbalových a hádzanárskych
krúžkov v škole: športové potreby, ceny, cestovné, propagačný
materiál
Vianočná latka: latka, ceny, občerstvenie
Veselé fašiangy: mixážny pult, ceny, občerstvenie
Simulácia motoriky, vizuomotoriky a komunikačných schopností:
kúpa veľkých stenových zrkadiel
Čo už vieme o prírode (pre deti MŠ a 1. roč. ZŠ): pracovný a výtvarný
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materiál, ceny, propagačný materiál, občerstvenie
28. Základná škola Malinovského v sume
Tvorivé veľkonočné dielne: materiál k činnosti
Tvorivé vianočné dielne: materiál k činnosti
Tvorivé EKO dielne “Zóna Z“: materiál k činnosti
Šprintérsky trojboj: ceny pre športovcov
Návšteva družobných škôl z Nórska, Turecka, Nemecka, Francúzska:
pomôcky na aktivity, cestovné žiakov zo zahraničia
Memoriál J. Števulu - basketbalový turnaj: ceny pre družstvá
Noc s Andersenom: materiál
29. ZŠ Športovcov V. Bielice v sume
Dobývanie pevnosti Boyard: ceny, diplomy, materiál, občerstvenie
Náš guľatý svet – výtvarná súťaž: ceny, diplomy, materiál, občerstv.
30. MŠ Obuvnícka ul. v sume
Strom života - okresná prehliadka tech. zručností detí MŠ okresu
Partizánske: ceny, materiál, občerstvenie
31. MŠ Malá okružná ul. v sume
Detská športová olympiáda: dopravné, propagačný a športový
materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
Deň plný hier: športový materiál, ceny, občerstvenie
„Nebojím sa strašidiel“ – výtv. súťaž: ceny, materiál, občerstvenie,
pitný režim
32. MŠ Makarenkova ul. Partizánske v sume
„Planéta Zem“ – kvíz pre deti okresu Partizánske ku Dňu Zeme:
propagačný materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
33. MŠ Malinovského ul. Partizánske v sume
Modrý delfín – 15. roč.: ceny, pozvánky, odmeny
Moja najkrajšia kniha - 13. roč. v prednese prózy: ceny, pozvánky,
odmeny
34. Saleziáni don Bosca Partizánske v sume
Podpora fungovania oratória Centra mladých na Šípku: materiál, kanc.
potreby, športové pomôcky, materiál na údržbu priestorov
35. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Letný pobytový tábor, a prímestské tábory 2014: cestovné, materiál,
ubytovanie a strava
36. Edukácia@internet v sume
Kvalitné vzdelávanie pre občanov 21. storočia: propagačný
a spotrebný materiál, energie, cestovné
37. Jánošík - senior, folklórny súbor v sume
Nákup materiálu na šitie krojov: pre nových členov a nové tance
Úhrada nákladov na dopravu: domáce a zahraničné folk. prehliadky
a festivaly
Galakoncert – 15. výr. FS Jánošík – senior a 65 výr. FS Jánošík
38. Martin Savara, Partizánske v sume
Country leto Šípok 2013 – VI. ročník: honoráre a cestovné náklady
účinkujúcich
39. Slov. rada rodičov. združení – RZ pri ZUŠ Partizánske v sume
Medzinárodná súťaž speváckych zborov Malcesine Taliansko:
cestovné náklady
40. Umelecké združenie ATELIÉR Partizánske v sume
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Letný tvorivý tábor – 2 turnusy: materiál – hlina, glazúra, výtv.
a kancelárske potreby
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Podpora fungovania krúžkov, „stretiek“ a Tvorivých dielní 2014:
materiál na športové krúžky, tvorivé stretká, kancelárske potreby,
pomôcky pre hudobný krúžok, spevokoly a mediálny krúžok
CREE8 Simplicity Partizánske v sume
Tanečné vybavenie choreografií novej tanečnej sezóny – rok 2014:
výprava – kostýmy, obuv, rekvizity
Folklórny súbor Jánošík v sume
Detský folklórny súbor Fialka – detské folklórne festivaly: dopravné
(PĽR, Východná, Radôstka, Klenovec), ubytovanie na sústredenie,
propagačný materiál, odmeny dvom hudobným pedagógom
Detský folklórny súbor Fialka na festivaloch Španielsko, Taliansko,
Francúzsko: doprava, hudobné nástroje, nákup chlapčenských
kožúškov
Folklórny festival – Sabalowe bajania, Poľsko: ubytovanie na
sústredenie, nácvik, doprava
Divadelné združenie Partizánske v sume
Činnosť súboru Šesť Pé: nová inscenácia, účasť na divadelných
súťažných prehliadkach: ubytovanie, dopravné, materiál na scénu,
kostýmy
Klub Sklerosis Multiplex pri SZSM Partizánske v sume
Absolvovanie masáží - rehabilitácie: poplatok za masážne procedúry
Rekondičný pobyt v Taliansku: dopravné náklady, ubytovanie
OZ Začať spolu v sume
Zdravý Macko Uško: prenájom priestorov (plaváreň, telocvičňa, kone,
bowling, kopír.), ubytovanie (5 nocí x 12 ľudí), ceny, plakety,
diplomy, poplatky a vstupy do múzea, zámkov, kúpalísk
Branné preteky s Mackom Uškom: odmeny, medaily, diplomy,
materiál a pomôcky (fixy, krieda, farebný papier, farby, jednorazové
podnosy, poháre lyžičky, servítky, balóny, foto, videokazeta, špagát,
baliaci papier)
Veselý macko Uško v divadle: dopravné a vstupné na kultúrne
podujatie
Združenie kresťanských seniorov Klub PE, mesto v sume
Pútnický zájazd do Lúrd: doprava
Prvosienka OZ na podporu duševného zdravia PE v sume
príspevok na úhradu prevádzkových nákladov: energie (elektrika,
teplo, voda)
Slovenský zväz telesne postihnutých PE v sume
Posedenie jubilantov: upomienkové predmety, obalový materiál,
poštovné, kvety
Divadelné predstavenie: dopravné, vstupenky
Zväz diabetikov Slovenska ZO Partizánske v sume
DIA festival: dopravné
Edukačno-relaxačný pobyt v rekreačnom zariadení: ubytovanie
Premena - občianske združenie v sume
Zabezpečenie a obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej
činnosti členov a aktivistov OZ Premena v r. 2013: doprava do divadla

1 000

1 000

3 600

800

300
50
250
600
300

200

100
350
450

300
50
250
300
200
100
550

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

a na relaxačno-poznávací zájazd, vstupné do divadla, úhrada hudobnej
produkcie (kultúrno-spoloč. podujatie), vstupenky do kúpeľov
(rehabilitačné kúpanie)
Denné centrum Frézia Partizánske, n. o. v sume
Hydrorekondičný tréning: kúpeľné náklady (vstupné)
Klub absolventov Baťovej školy v sume
Udržiavanie webovej stránky Klubu ABŠ: úhrada výdavkov za
webhostingové služby
Prenájom spoločenskej miestnosti SOŠ 9/2014: 22. VČS (200 členov
a pozvaní hostia)
Náučný zájazd Košariská – Bradlo: dopravné, vstupné do múzea
Publicita – spracovanie a tlač Ročenky a Spravodaja klubu: výdavky
na spracovanie, grafika a tlač Ročenky (1x ročne 400 ks), Spravodaja
(600 ks)
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE –
Kardioklub pri ZPCCH PE v sume
Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel a zdravotníckeho materiálu
Rekondičný a rehabilitačný pobyt: dopravné a vstupy do bazénov,
hradov, múzeí
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO PE v sume
Športové hry a spoločenské súťaže medzi členmi ZO: prenájom
priestorov, bowlingových dráh, ihriska, strelnice, kultúrneho
zariadenia a pod., dopravné, ceny, plakety, diplomy
Dotácia na zakúpenie vstupov do termálnych bazénov: zakúpenie
vstupeniek do termálnych bazénov
Zdokonalenie počítačovej gramotnosti a práca s internetom: úhrada
materiálových nákladov vzdelávacieho počítačového kurzu (papier,
tonery), honorár lektorovi, prenájom priestorov a počítač. techniky
Dotácia na zakúpenie vstupov na divadelné a kultúrne predstavenie:
zakúpenie vstupeniek
Klub NEZÁBUDKA - Liga proti rakovine v sume
Deň narcisov 2014: propagačný materiál a publicita
Týždeň zdravia 2014 - Kuchár bez čapice: materiál, potraviny na
ochutnávku
Pohybové a relaxačné aktivity 2014: Malé Bielice, Oravice,
Partizánske - vstupné na rehabilitácie
Kultúrne podujatia: zakúpenie vstupeniek
Športové aktivity, súťaže, bowling: prenájom priestorov
Deň jablka 2014 – tovar (jablká a iné materiály)
Slovenský červený kríž ÚSZ Topoľčany – MsO PE v sume
Podpora činnosti SČK v meste Partizánske - nákup zdravotníckeho
materiálu do brašien, upomienkové predmety pre oceňovaných darcov
krvi: ceny, diplomy, plakety pre bezpríspevkových darcov krvi,
zdravotnícky materiál do brašien
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda dôchodcov 2014: propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety, diplomy, medaily, potlač tričiek, tričká
a športové potreby, papierové vrecia a obrúsky
Návšteva spriatelenej obce Mlynky v Maďarsku: dopravné
Spevácka súťaž Modrá ruža 2014: dopravné, ceny, plakety, diplomy,
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materiál – modré ruže, kvety pre súťažiacich
61. DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vitalita v každom veku: vstupné do kúpeľov
Kultúrno-spoločenské podujatia: honoráre pre súbory a občerstvenie
pre klientov
Mikuláš 2014: nákup mikulášskych balíčkov a ovocia
Vianoce 2014: nákup drobných darčekov pre klientov
62. Centrum sociálnych služieb, Škultétyho ul. (CSS) v sume
Mikulášske balíčky pre obyvateľov CSS: ovocie, mikulášske balíčky
Vianočné sviatky 2014: nákup drobných darčekov
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady
Kultúrne leto 2014: honorár pre vystúpenie dychovej hudby a súborov
63. Liga proti reumatizmu, MP Partizánske v sume
Rehabilitácia, kúpele: vstupné, rehabilitácie,
Športové stretnutia: bowling, beh – Chôdza pre zdravie: prenájom
priestorov, suveníry – darčeky pre súťažiacich
64. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Návšteva predstavenia v DAB Nitra (pre členov ZO Partizánske):
vstupné
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Uznesenie číslo 652/II/2014
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2014 pre:
1. Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ,
športová výstroj, spotrebný materiál
2. Hokejový klub Iskra Partizánske
Celoročná činnosť HK, podpora výkonnostného a vrcholového športu:
doprava, športové potreby
3. OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť HK: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup
športovej výstroje, ubytovanie na turnajoch majstrovstiev SR,
zápasoch pohára EHF s platnosťou po nadobudnutí účinnosti
aktualizácie č. 5 VZN mesta Partizánske č. 4/2008
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