Uznesenie číslo 12/II/2015
Mestská rada v Partizánskom
1. s c h v a ľ u j e
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2015 pre:
1. ŠK Slovan Šimonovany Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, elektrika, voda, nájom, doprava
2. Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, voda, el. energia, plyn
3. TJ Slovan Návojovce v sume
Celoročná činnosť TJ: doprava, energie, športové potreby, poplatky
SFZ, údržba ihriska
4. FK Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, voda, energie, nájom, športová
výstroj
5. TJ Iskra Partizánske v sume
Činnosť basketbalového oddielu: doprava, cestovné, súťažné vklady,
licencie, energia, športové potreby
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telocvične
6. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: športové potreby, ceny, cestovné, ubytovanie,
štartovné, nájom
7. Tennis klub Partizánske v sume
Tenisové turnaje detí, mladšieho a staršieho žiactva, dorastu: ceny,
tenisové lopty, registračné poplatky STZ
8. Karate klub Drap Partizánske v sume
Činnosť klubu: cestovné, štartovné, nájom telocvične, športové
potreby
9. DH POSITIVE Partizánske v sume
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch 2015:
Štartovné na SPDH 2015
10. Gladiators Team Partizánske v sume
Činnosť zápasníckeho klubu: prenájom telocvične, doprava, cestovné,
štartovné, športové potreby
11. Klub raketových modelárov v sume
Raketovo-modelársky šport: modelársky materiál, cestovné, štartovné,
dopravné, ubytovanie
12. Amavet klub č. 808 – VTM v sume
Účasť na súťažiach – Trenčianske robotické dni, Robo Cop: nákup
dvoch stavebníc Lego Mindstorms, dopravné, účastnícky poplatok
13. PEGAS Triatlon v sume
Celoročná činnosť: športový materiál, cestovné, štartovné
14. Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske v sume
Činnosť klubu: štartovné, športové potreby, cestovné, ceny pre deti, ,
prenájom telocvične

Suma v €
7 000
5 800
900

900

2 700

8 500

1 100

1 630

620

700

490

800

300
600

15. Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV: materiál
16. Horolezecký klub IAMES v sume
Nákup horolezeckého materiálu: materiál
17. Turistický klub Horec Partizánske v sume
Prechod hrebeňom Červený vrch z poľskej strany: doprava
18. Dobrovoľný hasičský zbor Partizánske v sume
Súťažná hra Plameň: výstroj a výzbroj členov DHZ, ceny, doplnenie
techniky
19. DUKAS s. r. o. v sume
Bowlingový turnaj stredných škôl: ceny, propagačný materiál
20. ICM Partizánske v sume
Meniť veci môžeme iba my sami: energie, prevádzkové náklady,
spotrebný materiál, členský poplatok ZIPCeM, náklady na služby
spojené s organizovaním vzdelávacích aktivít
21. 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
Celomestská súťaž v AJ: ceny
Študentská latka: laminátová latka, športové potreby, ceny
Náboj – Junior matematicko–fyzikálna medzinárodná súťaž: ceny,
propagačný materiál
Prezentačný večer Gymnázia v PE: propagačný materiál, občerstvenie
pre žiakov
Cesta za poznaním: zájazd Švajčiarsko
22. Spojená škola Partizánske v sume
Podporme talenty (4 aktivity OA): doprava, materiál na súťaž
Škola nie je na jedno použitie: trofeje, ceny
Zážitková škola SOU: materiál, ceny, doprava, vstupy
23. Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
48. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny pre 144 ocenených športovcov
24. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske v sume
X. ročník obvodného kola vo vybíjanej: občerstvenie, dresy, ceny
Tvorivé dielne vianočné a veľkonočné v spolupráci s MŠ: materiál na
tvorivé dielne
25. ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky Jána Chochulu: ceny, propagačný materiál, pitný
režim
Vianočná latka: latka, ceny, občerstvenie pre deti
Rozvoj činnosti športových tried, futbalových a hádzanárskych
krúžkov v škole: športové potreby, ceny, cestovné, propagačný
materiál
O zime spievajme, spolu sa radujme: ceny, občerstvenie pre deti,
nákup mixážneho pultu, propagačný materiál
26. Základná škola Malinovského v sume
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Tvorivé veľkonočné dielne: materiál k činnosti pre cca 400 ľudí
Tvorivé vianočné dielne: materiál k činnosti pre cca 400 ľudí
Tvorivé EKO dielne “Zóna Z“: materiál k činnosti
Šprintérsky trojboj 6. ročník: ceny pre športovcov
Výmenný pobyt žiakov Poitiers (partnerská škola vo Francúzsku):
cestovné na výlety do okolia pre žiakov z Francúzska, materiál na
aktivity
Memoriál J. Števulu - basketbalový turnaj: ceny pre družstvá
Kvalifikačný turnaj SCRABBLE: ceny a občerstvenie pre deti
ZŠ Športovcov V. Bielice v sume
Dobývanie pevnosti Boyard: ceny, diplomy, materiál, občerstvenie
Náš guľatý svet – výtvarná súťaž: ceny, diplomy, materiál,
občerstvenie
Škola má talent: ceny, diplomy, materiál, občerstvenie
OZ Rodičia a priatelia školy v sume
Vianočné tvorivé dielne: materiál, občerstvenie
Deň jablka: ceny, materiál
MŠ Malá okružná ul. v sume
Detská športová olympiáda: dopravné, propagačný a športový
materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
Na lúke – okr. výtvarná súťaž: materiál, ceny, občerstvenie
Zdravie, pohyb, krása – okr. súťaž: ceny, materiál, pitný režim
MŠ Makarenkova ul. Partizánske v sume
Prehliadka zručnosti detí okresu PE „Moje obľúbené zviera na
zemeguli“: ceny, materiál, občerstvenie, propagácia
MŠ Malinovského ul. Partizánske v sume
Čo už viem - okr. vedomostná súťaž: propagačný materiál, ceny, pitný
režim
Modrý delfín – 16. roč.: ceny, pozvánky, odmeny
Moja najkrajšia kniha - 15. roč. v prednese prózy: ceny, pozvánky,
odmeny
Špeciálna základná škola v sume
Škola hrou: kreatívne a vedomostné hry pre deti hospitalizované na
detskom oddelení
Hlinené kráľovstvo – krajská súťaž v zručnosti: propagačný materiál,
ceny, pitný režim, občerstvenie
Saleziáni don Bosca Partizánske v sume
Letný pobytový tábor a prímestské tábory 2015: materiál, doprava,
ubytovanie
Edukácia@internet v sume
Kvalitné vzdelávanie pre občanov 21. storočia: propagačný
a spotrebný materiál, energie, cestovné
Hvezdáreň v Partizánskom v sume
Výstava Svet vedeckej hračky: nájom vedeckých hračiek
Prímestský astrotábor: materiál, solárne okuliare
Rôzne astronomické súťaže pre deti: ceny, materiál
Jánošík - senior, folklórny súbor v sume
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Nákup rekvizít, materiálu, šitie krojov a tanečnej obuvi pre členov
súboru, doprava na domáce prehliadky a medzinárodné FF, vedenie,
inovácia a aktualizácia vlastnej webovej stránky
Umelecké združenie ATELIÉR Partizánske 4 v sume
Letný tvorivý tábor – 2 turnusy: prenájom priestorov na realizáciu
akcie, honoráre lektorom, materiál – hlina, glazúra, výtv.
a kancelárske potreby
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Podpora fungovania krúžkov (mediálny a tvorivý): propagačný
materiál a publicita, kulisy, materiál, materiál – mediálna miestnosť
Tanečné štúdio BAILADOR Partizánske v sume
Tanečná výprava novej choreografie s reprezentáciou mesta
Partizánske na majstrovstvách Slovenska 2015
Folklórny súbor Jánošík v sume
Detský folklórny súbor Fialka – detské folklórne festivaly:
ubytovanie, dopravné (Východná, Malatiná, Treč. Turná), propagačný
materiál, publicita, odmeny dvom hudobným pedagógom
65 výročie FS Jánošík: odmeny hudobnému pedagógovi za nácvik
hudby, ubytovanie, dopravné, propagačný materiál, publicita,
honoráre – hudobné úpravy k tancom, ostatné náklady – blúzky,
košele
Folklórny festival – Sabalowe bajania, Poľsko: ubytovanie, dopravné,
propagačný materiál
Divadelné združenie Partizánske v sume
Činnosť súboru Šesť Pé: príprava novej inscenácie, sústredenia
a účasť na divadelných súťažných prehliadkach: ubytovanie,
dopravné, materiál na scénu, kostýmy
32. stretnutie divadelníkov na Hornej Nitre: ubytovanie, honoráre
Spoločenstvo kresťanov Radostné srdce PE v sume
Adventný benefičný koncert – 9. ročník: prenájom priestorov,
ubytovanie, dopravné, honoráre, propagačný materiál, ozvučenie, foto
Spolok Dychová hudba Bieličanka v sume
Bežná prevádzka DH: propagačný materiál a publicita, energie,
opravy hudobných nástrojov, nákup hudobných nástrojov, notový
materiál, skúšobné zariadenie
Miestny odbor Matice slovenskej v sume
Spolupráca s mládežou: ceny, plakety, diplomy, materiály na tvorivé
dielne
Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM PE v sume
Návšteva kúpeľného zariadenia: vstupné poplatky
Absolvovanie masáží – rehabilitácie: poplatok za masážne procedúry
OZ Začať spolu v sume
Zdravý Macko Uško – rekondičné a relaxačné aktivity ŤZP: prenájom
priestorov (plaváreň, telocvičňa, kone, bowling), ubytovanie (5 nocí x
15 účastníkov), ceny, plakety, diplomy
Branné preteky s Mackom Uškom: odmeny, medaily, diplomy,
materiál a pomôcky (fixy, krieda, farebný papier, farby, jednorazové
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podnosy, poháre, lyžičky, servítky, balóny, foto, videokazeta, špagát,
baliaci papier)
Veselý macko Uško v divadle: dopravné a vstupné poplatky na
kultúrne podujatie
Prvosienka OZ na podporu duševného zdravia PE v sume
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov: elektrika, teplo, voda
Denné centrum Frézia Partizánske, n. o. v sume
Fyzio: kúpeľné náklady (vstupné)
fyzioterapeutické náklady
Slovenský zväz telesne postihnutých PE v sume
Posedenie jubilantov: upomienkové predmety, obalový materiál,
kvety, poštovné
Divadelné predstavenie: dopravné
Divadelné predstavenie: vstupenky
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub PE v sume
Pútnický zájazd Medžugorie: dopravné
Zájazd na Velehrad a sv. Hostýn: dopravné, stojné
Bežecké preteky O pohár kresťanských seniorov: ceny, plakety,
diplomy, občerstvenie (pitný režim)
Zájazd Pustý hrad a Sampor – kláštor benediktínov: dopravné
Premena - občianske združenie v sume
Zabezpečenie a obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej
činnosti členov a aktivistov OZ Premena v r. 2015: doprava do divadla
a na relaxačno-poznávací zájazd
Vstupné do divadla, resp. kultúrne podujatie
Úhrada publikácie: 30 rokov OZ Premena (500 ks)
Vstupenky do kúpeľov (rehabilitačné kúpanie)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kurz soc. rehabilitácie v Dome aktívneho videnia Košice: ubytovanie,
honorár – inštruktorka, vstupné poplatky na sprievodné akcie
Klub absolventov Baťovej školy v sume
Udržiavanie webovej stránky Klubu ABŠ: úhrada výdavkov za
webhostingové služby
Prenájom spoločenskej miestnosti SOŠ 9/2015: prenájom na VČS
Náučný zájazd Zlín - Otrokovice: dopravné
Návšteva Divadla A. Bagara v Nitre (kult. podujatie): dopravné
Publicita – spracovanie a tlač Ročenky a Spravodaja klubu 2015:
výdavky na spracovanie, grafika a tlač Ročenky (1x ročne), Spravodaj
(2x ročne)
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami PE –
Kardioklub pri ZPCCH PE v sume
Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel a zdravotníckeho materiálu –
cholesterol (Týždeň zdravia)
Dotácia na zakúpenie vstupov do kúpeľov v Malých Bieliciach –
vstupenky do termálnych bazénov
Zakúpenie testovacích pásikov, merac. prístroja, ihiel
a zdravotníckeho materiálu hladina cukrov v krvi (Týždeň zdravia)
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Rekondičný a rehabilitačný pobyt: dopravné a vstupy do bazénov,
hradov, múzeí, ubytovanie
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami 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, rehabilit.
pobytov: zakúpenie vstupeniek do termálnych bazénov
Dotácia na ubytovanie – „Klimaticko-rehabilitačný pobyt“:
ubytovanie
Dotácia na vstupné a dopravné (divadelné a kultúrne predstavenie):
vstupenky, dopravné
Rekondično-poznávacie zájazdy „Krásy a história Slovenska“:
dopravné, ubytovanie, vstup do hradov, bazénov
Klub NEZÁBUDKA - Liga proti rakovine v sume
Deň narcisov 2015: propagačný materiál a publicita
Týždeň zdravia 2015 - Kuchár bez čapice: materiál, potraviny na
ochutnávku
Pohybové a relaxačné aktivity 2015: Malé Bielice, Oravice,
Partizánske - vstupné na rehabilitácie
Kultúrne podujatia: zakúpenie vstupeniek
Športové aktivity – rôzne súťaže, bowling: prenájom priestorov
Deň jablka 2015 – tovar (jablká a iné materiály)
Slovenský červený kríž ÚS Topoľčany – pre mesto 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
Nákup uniforiem a tričiek
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda dôchodcov 2015: propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety, diplomy, medaily, potlač tričiek, tričká
a športové potreby, papierové vrecia a obrúsky a pod.
Návšteva spriatelenej obce Mlynky v Maďarsku: dopravné
Spevácka súťaž Modrá ruža 2015: dopravné, ceny, plakety, diplomy,
materiál – modré ruže, kvety pre súťažiacich, honoráre
DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vitalita v každom veku: vstupné do kúpeľov
Kultúrno-spoločenské podujatia: honoráre pre súbory a občerstvenie
pre klientov
Mikuláš 2015: nákup mikulášskych balíčkov a ovocia
Vianoce 2015: nákup drobných darčekov pre klientov
Centrum sociálnych služieb, Škultétyho ul. (CSS) v sume
Mikulášske balíčky a vianočné darčeky pre obyvateľov CSS: ovocie,
mikulášske balíčky
Relaxačné zájazdy pre obyvateľov: dopravné náklady
Kultúrne leto 2015: honorár pre vystúpenie dychovej hudby a súborov
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Uznesenie číslo 29/II/2015
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2015 pre:
1. OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť HK: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup
športovej výstroje, ubytovanie na turnajoch a zápasoch
2. Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, OblFZ aZsFZ,
športová výstroj, spotrebný materiál
3. Hokejový klub Iskra Partizánske
Celoročná činnosť HK, podpora výkonnostného a vrcholového športu:
doprava, športové potreby

v€
34 000

29 000

23 400

