Uznesenie číslo 247/II/2016
Mestská rada v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2016 pre:
1. ŠK Slovan Šimonovany Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, energie, voda, 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: energie, športové potreby, poplatky SFZ,
údržba ihriska, nájom
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,
poplatky zväzu, športové potreby
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telocvične
6. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: doprava, športové potreby, cestovné, štartovné,
nájom, poplatky SZFS
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 2016
10. Gladiators Team Partizánske v sume
Činnosť zápasníckeho klubu: prenájom telocvične, doprava, cestovné,
športové potreby
11. Klub raketových modelárov v sume
Raketovo-modelársky šport: modelársky materiál, cestovné, štartovné,
doprava
12. Združenie technických športov Návojovce v sume
Zimný biatlon, Memoriál M. Šveca, Otvorenie streleckej sezóny,
Turnaj st. pánov: ceny, občerstvenie
13. PEGAS Triatlon v sume
Celoročná činnosť: športový materiál, cestovné, štartovné
14. Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske v sume
Činnosť klubu (bedminton): štartovné, športové potreby, cestovné,
členské poplatky, prenájom telocvične
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 tiesňavou Bärenschutz-klamm (Medvedia tiesňava)
18. Dobrovoľný hasičský zbor Partizánske v sume
Súťažná hra Plameň, OK DHZO: výstroj a výzbroj členov DHZ, ceny,

Suma v €
7 200
6 100
900

900

2 700

11 400

1 600

2 050

700

900

550

250

200
600

700
200
200
400

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

doplnenie techniky, doprava, cestovné
Kresťansko-športový klub HELLER v sume
Stolný tenis: športový materiál, štartovné, nájomné, energie
Lukostrelecký klub 3beč v sume
1. kolo SP v 3D lukostreľbe: nákup 3D terčov
ICM Partizánske v sume
Bez informácií nie je budúcnosť: energie, prevádzkové náklady,
spotrebný materiál, členský poplatok ZIPCeM
Gymnázium Partizánske v sume
Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene: dopravné, vstupy na akcie
počas výmenného pobytu
Družobné stretnutie Gymnáziom Zlín: propagačný materiál, dar,
doprava
Celomestská súťaž v AJ: ceny
Študentská latka: ceny, športové potreby, občerstvenie
Náboj junior – MAT_FYZ medzinár. súťaž: propagačný materiál,
ceny
Otvorme sa športovým aktivitám: ceny
Prezentačný večer Gymnázia PE: propagačný materiál, občerstvenie
pre žiakov
Cesta za poznaním - zájazd Švajčiarsko: doprava, vstupné na akcie
Spojená škola Partizánske v sume
Učíme sa navzájom - 7 aktivít SOU, SPŠ, OA: doprava, kancel.
materiál na súťaže, ceny, vstupy do múzeí
Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
49. roč. Memoriálu R. Jašíka: ceny pre 144 ocenených športovcov,
športové potreby
ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske v sume
XI. ročník obvodného kola vo vybíjanej: občerstvenie, dresy, ceny
Tvorivé dielne (vianočné a veľkonočné) v spolupráci s MŠ Malá
okružná a Makarenkova: materiál na tvorivé dielne
ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Atletické preteky Jána Chochulu 33. roč.: ceny, propag. mat., pitný
režim
Vianočná latka: občerstvenie pre deti, ceny
Rozvoj činnosti športových tried, futbalových a hádzanárskych
krúžkov: športové potreby, ceny, propagačný materiál
Tvorivé dielne (vianočné a veľkonočné): materiál na tvorivé dielne
Pesnička je liekom proti nude (MŠ): ceny, občerstvenie
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 7. ročník: ceny pre športovcov
Výmenný pobyt žiakov Poitíers (partnerská škola - Francúzsko):
cestovné na výlety do okolia pre žiakov z Fr., vstupné, materiál
Kvalifikačný turnaj SGRABBLE: ceny a občerstvenie pre deti
Špeciálna základná škola v sume
Farebný detský svet a Vyrobím si z papiera: ceny, materiál,
občerstvenie, propagácia v rámci TSK
MŠ Makarenkova ul. Partizánske v sume
Detská športová olympiáda 2016: materiál, dopravné, športové
potreby, propagačný materiál, pitný režim, ceny
Milá naša Zem, chrániť ťa chcem: ceny, propagácia, občerstvenie
MŠ Malá okružná ul. v sume
Cestujeme na výlet – okresná prehliadka výtvarných a pracovných
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zručností detí: ceny, pitný režim, občerstvenie, materiál
MŠ Malinovského ul. Partizánske v sume
Modrý delfín – 17. roč.: ceny, pozvánky, odmeny
AMAVET klub č. 808 - VTM v sume
Od malých rakiet až ku hviezdam: štartovné, cestovné, materiál
Hvezdáreň v Partizánskom v sume
Príroda plná vedomostí, Vesmír plný vedomostí,
Čo vieš o hviezdach, Vesmír očami detí, Partyrobot, Festival vedy
a techniky a Dobrodružstvo so svetlom: ceny, materiál, propagácia
OZ Lavína v sume
Detský letný tábor – Leví kráľ II: ceny, občerstvenie, pitný režim
Edukácia@internet v sume
Vzdelávanie (nielen) cez internet: propagačný a spotrebný materiál
Jánošík - senior, folklórny súbor v sume
Nákup rekvizít, materiálu, šitie krojov a tanečnej obuvi pre členov
súboru, doprava na domáce prehliadky a medzinárodné folklórne
festivaly, vedenie, aktualizácia a inovácia vlastnej webovej stránky
Umelecké združenie ATELIÉR Partizánske 4 v sume
Letný tvorivý tábor: 7. Ročník – 2 turnusy: prenájom priestorov pre
realizáciu akcie, honoráre lektorom, materiál – hlina, glazúra,
výtvarné a kancelárske potreby, strava
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Materiál pre prímestské tábory, športové potreby. Propagačný materiál
a publicita, dopravné, ceny, plakety a diplomy
Tanečné štúdio BAILADOR Partizánske v sume
Mesto v tanci: aktivita k Medzinárodnému dňu tanca: dopravné,
honoráre, občerstvenie
Letný tanečný tábor: prenájom priestorov, propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety a diplomy, stravné, kostýmy a honoráre
lektorom
Tanec s dúhou – dopravné, propagačný materiál a publicita, honoráre,
prenájom techniky, ceny, plakety a diplomy
Folklórny súbor Jánošík v sume
DFS Fialka detské folklórne festivaly: doprava - Praha, Východná,
Klenovec, Oravská Lesná, Rožnov pod Radhoštěm, ubytovanie,
propagačný materiál, odmeny hudobným pedagógom
Festival Taliansko, Maďarsko: nákup ženských sukní, záster a blúzok,
doprava do Talianska, ubytovanie, notové úpravy a doprava do
Maďarska
Folklórny festival – Sabalowe bajania, Poľsko: ubytovanie, doprava,
propagačné materiály
Divadelné združenie Partizánske v sume
Činnosť súboru Šesť Pé: príprava novej inscenácie, sústredenie a
účasť na divadelných súťažných prehliadkach: ubytovanie, dopravné,
materiál na scénu a kostýmy
33. stretnutie divadelných ochotníkov na Hornej Nitre: prenájom
priestorov pre realizáciu akcie, ubytovanie, dopravné, honoráre
a ostatné súvisiace náklady
Spolok Dychová hudba Bieličanka v sume
Bežná prevádzka DH: propagačný materiál a publicita, energie,
opravy a nákup hudobných nástrojov, notový materiál, oprava
a obnova skúšobne, nahrávanie CD
Strom života-Vládkyňa Bielických Bahien-nový príbeh a dizajn
náučného chodníka Bielické bahná ako súčasť rozvoja CR
v Partizánskom v sume
Propagačný materiál, publicita, ceny, plakety, diplomy, rekonštrukcia
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drevených prvkov chodníka (nátery, oprava), výroba nových prvkov
chodníka, výroba umeleckých plastík z dreva, betón, kotviace prvky –
osadenie nových prvkov chodníka, účinný herbicíd a náradie,
občerstvenie a kultúrny program, propagácia projektu
Miestny odbor Matice slovenskej v sume
Za históriou a kultúrou - národné matičné slávnosti za históriou
a poznaním v Žiari nad Hronom a B. Bystrici: doprava a vstupenky
Materská škola Obuvnícka ul. 435/30
Slávnostná akadémia k 50. výročiu MŠ: prenájom priestorov,
propagačný materiál a publicita, kvety pre hostí a zamestnancov,
odmeny a knihy pre absolventov, výroba 150 ks hudobného CD
materskej školy, mastering a grafika CD, občerstvenie pre deti, kroje
pre deti, oblečenie na country tanec, vystúpenie skupiny Amadeo,
prezentácia filmu o MŠ, materiál na darčeky a rekvizity, odvoz
a dovoz psíkov pre canisterapiu, vystúpenie canisterapie, vystúpenie
skupiny Kortina, moderovanie – Matka Guráž
Mestský dychový orchester Partizánske v sume
Nákup a oprava hudobných nástrojov: nákup opotrebovaných
hudobných nástrojov a oprava
OZ Mladé talenty pri ZUŠ Partizánske v sume
5. medzinárodný festival detských speváckych zborov Malcesine
Taliansko: ubytovanie, doprava, stravné
Saleziáni don Bosca Partizánske - Slovenská provincia v sume
Podpora divadelných aktivít v roku 2016: prenájom priestorov,
dopravné, propagačný materiál a publicita, materiál na rekvizity,
výroba kostýmov pre hercov, občerstvenie pre účinkujúcich, technické
vybavenie pre osvetlenie
Fabrika umenia v sume
Projekt Moc umenia 2016: mzdy a ostatné osobné náklady, doprava prenos mobiliáru do parku M. R. Štefánika, propagačný materiál
a publicita, ostatný materiál, občerstvenie
Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM Partizánske v sume
Návšteva kúpeľného zariadenia: vstupné poplatky do zariadenia
Rehabilitácia, masáže: 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
podnosy, poháre, lyžičky, servítky, balóny, foto, videokazeta, špagát,
baliaci papier)
Veselý macko Uško v divadle: dopravné na kultúrne podujatie
a vstupné poplatky na kultúrne podujatie
Športujeme s mackom Uškom: propagačný materiál (plagáty,
pozvánky, rozhlas, tlač, Hit-FM rádio), odmeny (medaily, darčekové
predmety s logom)
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
Krajské športové hry občanov s telesným postihnutím: prenájom
priestorov, propagačný materiál a publicita, ceny, plakety, diplomy,
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pitný režim (minerálka, čaj), športové potreby
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub PE v sume
Vydanie publikácie k 5. výročiu založenia klubu: výdavky na
spracovanie, grafiku a tlač publikácie
Premena - občianske združenie v sume
Zabezpečenie a obohatenie kultúrno-spoločenskej a relaxačnej
činnosti členov a aktivistov OZ Premena v r. 2016: dopravné na
relaxačno-poznávací zájazd a na divadelné predstavenie, vstupné do
divadla, resp. kultúrne podujatie, vstupenky do kúpeľov (rehabilitačné
kúpanie)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kurz soc. rehabilitácie: 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 Svit, Vlkolínec, Martin – Múzeum slovenskej dediny:
dopravné
Organizovanie II. ročníka Memoriálu J. A. Baťu v petangu: ceny,
diplomy, plakety pre víťazov
Publicita – spracovanie a tlač Ročenky a Spravodaja klubu 2016:
výdavky na spracovanie, grafika a tlač Ročenky (1x ročne), Spravodaj
(2x ročne)
Slovenský červený kríž ÚS Topoľčany – pre mesto v sume
Podpora činnosti SČK v meste Partizánske - nákup zdravotníckeho
materiálu do brašien
Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi: kvety, upomienkové
predmety, plakety
Klub NEZÁBUDKA - Liga proti rakovine v sume
Deň narcisov 2016: propagačný materiál, publicita
Týždeň zdravia 2016 – Kuchár bez čapice: materiál, potraviny na
ochutnávku
Pohybová a relaxačná aktivita 2016 (PE, M. Bielice, Oravice,
Štúrovo): ubytovanie, vstupné na rehabilitácie
Športové aktivity – súťaže, bowling: prenájom priestorov
Deň jablka 2016: tovar – jablká a iný materiál
Kultúrne podujatia: zakúpenie vstupeniek
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO PR v sume
Nákup testovacích prúžkov. ihiel a zdravotníckeho materiálu cholesterol
Dotácia na zakúpenie vstupov do termálnych bazénov
Zakúpenie testovacích pásikov, meracieho prístroja, ihiel
a zdravotníckeho materiálu – hladina cukru v krvi
Športové hry a spoločenské súťaže medzi členmi ZO: prenájom
priestorov, bowling. dráh, ihriska, strelnice, kult. zariadenia a pod.,
dopravné, ceny, plakety, diplomy
Dotácia na ubytovanie – Klimaticko-rehabilitačný pobyt: ubytovanie,
vstupné poplatky
Dotácia na vstupné a dopravné náklady na divadelné a kult. podujatia:
vstupenky, dopravné
Rekondično-poznávací zájazd História a krásy Slovenska: dopravné,
ubytovanie, vstupné do hradov a bazénov
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda dôchodcov 2016: propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety, diplomy, medaily, potlač tričiek, tričká
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a športové potreby, papierové vrecia a obrúsky a pod.
Návšteva spriatelenej obce Mlynky v Maďarsku: dopravné
Spevácka súťaž Spevom k srdcu: dopravné, ceny, plakety, diplomy,
materiál – ruže, kvety pre súťažiacich, honoráre
63. DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vitalita v každom veku: vstupné do kúpeľov
Kultúrno-spoločenské podujatia: honoráre pre súbory a občerstvenie
pre klientov
Mikuláš 2016: nákup mikulášskych balíčkov a ovocia
Vianoce 2016: nákup drobných darčekov pre klientov
64. 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 2016: honorár pre vystúpenie dychovej hudby a súborov
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Uznesenie číslo 229/II/2016
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2016 pre:
1.

2.

3.

OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť HK: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup
športovej výstroje, ubytovanie na turnajoch a zápasoch
Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ,
športová výstroj, spotrebný materiál
Hokejový klub Iskra Partizánske
Celoročná činnosť HK, podpora výkonnostného a vrcholového športu:
doprava, športové potreby

v€
50 000

32 800

29 000

