Uznesenie číslo 25/III/2007
Mestská rada v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2007 pre:
1. Mestský dychový orchester v sume
na činnosť orchestra
2. Folklórny súbor Jánošík v sume
na materiálne zabezpečenie súboru
3. Detský folklórny súbor Fialka v sume
na celoročné aktivity v roku 2007
4. Divadelné združenie Partizánske v sume
na dopravné náklady , ubytovanie, stravné pri organizovaní aktivít v roku
2007
5. Divadlo mladých Šesť pé v sume
na dopravné náklady na krajskú prehliadku súborov
6. Folkový klub Partizánske v sume
na dopravné náklady na IX. ročník regionálneho festivalu Folková jar
7. Šidlo – hudobná skupina Partizánske
na dopravu a ubytov. na 2. československom festivale Kosodrevina
8. Evanjelická cirkev a. v. Partizánske v sume
na nátery a konečné úpravy na prístavbe zvonice
9. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Veľké Bielice v sume
na rekonštrukciu zvonov
10. Klub Slovenských turistov Kamarát v sume
na turistiku s deťmi (ceny, diplomy, tlač plagátov, na ubytovanie, doprava ,
prenájom priestoru)
11. Turistický klub HOREC v sume
na dopravu na spoločné podujatia
12. Slovenský skauting Biely dym v sume
na dopravu a cestovné pri organizovaní podujatí Letný tábor Breziny a Letné
školy 2007
13. FK SLOVAN Malé Bielice v sume
na celoročnú činnosť futbalového oddielu
14. Hokejový klub Iskra Partizánske v sume
na celoročnú činnosť HK
15 TJ Iskra Partizánske - odbor RTVŠ v sume
na Aerobik show, turnaje mix volejbal (prenájom telocviční, dopravné
a štartovné)
16. TJ Iskra Partizánske – Klub rekreačného behu v sume
5.000,-Sk Beh do vrchu SNP
5.000,-Sk Lesný beh
17. TJ Iskra Partizánske – basketbalový oddiel v sume
na celoročnú činnosť oddielu
18. TJ Slovan Návojovce v sume
na celoročnú činnosť TJ
19. Združenie technických športov Návojovce v sume
20.000,-Sk 28. ročník Ceny SNP - letný biatlon
3.000,-Sk zimný biatlon
20. ŠK Slovan Šimonovany v sume
na úhradu vody, elektriny, kúrenia, dopravy
21. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
na celoročnú činnosť FK
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22. Streetballový klub Veľké Bielice v sume
na X.ročník turnaja Cikistreetball 2007 (ceny, technické zabezpečenie)
23. DUKAS, s. r. o. – I. a II. ML v malom futbale v sume
na nákup lôpt, cien, diplomov a prenájom priestorov
24. Rádioklub KAPA v sume
na rekonštrukciu anténneho systému (kovový materiál)
25. Kresťanský športový klub PE v sume
na zabezpečenie činnosti mládež. družstiev (štartovné, doprava)
26. Šachový klub Noemax PE v sume
na súťaž družstiev (prenájom, doprava, propagačný materiál, oprava hodín)
27. Terézia Vlčková- LUBOKAR v sume
na náhradné diely do autokrosového špeciálu, pohonné hmoty
28. Kynologický klub Veľké Bielice v sume
na preteky o Pohár bielických kynológov, údržbu areálu
29. Horolezecký klub Iames v sume
na nákup horolezeckého materiálu, dopravné
30. Tennis Club Partizánske v sume
na tenisové turnaje žiakov a dorastencov (ceny, nákup tenis. lôpt)
31. CK M.A.K. Authority PE v sume
na cyklistický maratón a IV. roč. Memoriálu R. Kaufmana
(propagačný materiál, značenie tratí)
32. Karate klub DRAP v sume
na cestovné, štartovné, prenájom telocvične, nákup cvič. pomôcok
33. Klub raketových modelárov v sume
na súťaže raketových modelárov (doprava, materiál, raketové motory,
štartovné, ubytovanie)
34. Stolnotenisový klub HELLER v sume
na činnosť klubu ( štartovné, cestovné, loptičky, rakety )
35. Slovenský národný aeroklub - Aeroklub Partizánske v sume
na MR dvojsedadloviek, MAM 2007, Para Bogie 2007 (ceny, pub-licita)
36. Športovo – strelecký klub detí a mládeže v sume
na strelecké súťaže detí a mládeže (terče, strelivo a doprava)
37. Školský športový klub Gymnázium v sume
na organizovanie turnajov v bedmintone (cestovné, rakety, košíky)
38. Spojená škola s o. z. SOU, SPŠ, OA v sume
7.000,-Sk na družbu OA so SSOŠ v Zlíne (doprava)
7.000,-Sk na Veľtrh študentských spoločností (doprava)
39. Spojená škola s o. z. SOU, SPŠ, OA v sume
na vybavenie sektoru pre vrh guľou
40. Spojená škola s o. z. SOU, SPŠ, OA v sume
9.000,-Sk na družbu so SPŠ Zlín (doprava)
5.000,-Sk na ekoseminár pre žiakov MŠ a ZŠ (materiál)
41. Gymnázium Partizánske v sume
15.000,-Sk na medzinárodnú žiacku výmenu (vstupy do múzeí)
3.000,-Sk na florbalový a bedmintonový turnaj (mater. vybavenie)
7.000,-Sk na družobné stretnutie s Gymnáziom Zlín (doprava)
42. Amavet klub č. 808 – VTM v sume
na nákup materiálu, na stavbu modelov kozmických sond a rakiet
43. Hornonitrianska hvezdáreň v sume
3.000,-Sk na súťaž Hviezdne múzeum (ceny, poštovné)
5.000,-Sk na vedomostné súťaže detí (ceny a diplomy)
44. Saleziáni don Bosca PE v sume
na organizovanie letných táborov pre cca 300 detí
45. Občianske združenie Začať spolu PE v sume
5.000,-Sk na podujatie Športujeme s Mackom Uškom (ceny a šport.
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pomôcky)
5.000,-Sk na podujatie Zdravý Macko Uško (ceny a športové pomôcky)
Špeciálna základná škola PE v sume
6.000,-Sk na vybavenie učebne pre postihnuté deti didaktickými pomôckami
3.500,-Sk na organizovanie tvorivej dielne pre ZŠ v meste (materiál, ceny)
4.500,-Sk na nákup did. pomôcok pre vzdelávanie hospitalizovaných detí
v NsP
Pedagogicko-psychologická poradňa PE v sume
5.000,-Sk na súťaž Štvorlístok - prevencia drogových závislostí pre žiakov
2.stupňa ZŠ (nákup cien a materiálu)
5.000,-Sk na Burzu stredných škôl - prezentácia študijných odborov na SŠ
2.stupňa ZŠ (nákup cien a materiálu)
Informačné centrum Partizánske v sume
na celoročnú činnosť organizácie (energie, materiál, telef. poplatky)
Regionálny úrad verejného zdravot. – prev. Partizánske v sume
na propagačný materiál a publicita
Frézia – združenie na pomoc postihnutým deťom v sume
25.000,-Sk na dopravu, ubytovanie, ceny, rekondičné pobyty pre postihnuté
deti a ich rodičov
10.000,-Sk na mzdy externých pracovníkov, nákup materiálu a pomô- cok
pri organizovaní Klubu neškolákov
Zväz diabetikov Slovenska v sume
na rekondičné pobyty pre diabetikov
Základná org. Slovenského zväzu telesne postihnutých v sume
na Benefičný koncert Bratislava a DAB Nitra (cestovné)
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v sume
na rehabilitačný kurz pre zrakovo postihnutých
na návštevu DAB Nitra (cestovné)
OZ Prvosienka na podporu duševného zdravia v sume
na zaplatenie účast. poplat. na rekond.- rehabil. a štúdijnom pobyte
Kardioklub Partizánske
3.000,-Sk na Deň srdca (honorár lektorom, doprava)
7.000,-Sk na meranie hladiny cholesterolu (nákup testovacích prúžkov
a ihiel)
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE v sume
5.000,-Sk na prednášková činnosť (dopravné a honoráre)
21.000,-Sk na týždňové rekondično-rehabilitačné pobyty (ubytovanie
a doprava)
Klub Nezábudka pri LPR v sume
5.000,-Sk na odborné prednášky
5.000,-Sk na organizovanie Dňa narcisov
20.000,-Sk na rekondično-rehabilitačné pobyty
ERKO - hnutie kresťanských spoločenstiev detí v sume
na organizovanie letných táborov (doprava, ubytovanie, materiálne
zabezpečenie)
MsO Jednota dôch. Slovenska v sume
25.000,-Sk na športovú olympiádu regiónu Partizánske
5.000,-Sk na ocenenie účinkujúcich na podujatí Jeseň je dar
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
30.000,-Sk na zakúpenie nohavicových 20 ks kostýmov – spev. súbor Nádej
12.000,-Sk na slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia
súboru Jeseň
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v sume
na vianočné sviatky (ovocie, darčeky)
Klub absolventov Baťovej školy
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13.000,-Sk na propagáciu myšlienok batizmu a nášho mesta doma
i v zahraničí
3.000,-Sk na poštovné výdavky za odoslanie Spravodajov a Ročenky
členom klubu

Uznesenie číslo 49/IV/2007
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2007 pre:
1. Futbalovému klubu Tempo Partizánske v sume
na celoročnú činnosť klubu
2. Občianskemu združeniu HK Slávia Partizánske v sume
na celoročnú športovú činnosť HK a na náklady spojené s prevádzkou
športovej haly

600.000.- Sk
900.000.- Sk

