Uznesenie číslo 480/II/2017
Mestská rada v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2017 pre:

Folklórny súbor Jánošík v sume
na akciu: Detský folklórny súbor Jánošík 25. výročie,
Folklórny súbor Jánošík – folklórne festivaly v Maďarsku, Východná,
Klenovec, Terchová, Heľpa, Zázrivá - ubytovanie, doprava,
propagačný materiál a publicita, ostatné náklady súvisiace s akciou :
basička, struny, krojové súčiastky, nohavice, odmeny hudobným pedagógom
Jánošík - senior, folklórny súbor v sume
Šitie krojov, nákup čižiem
Umelecké združenie ATELIÉR Partizánske v sume
na akciu: Letný tvorivý tábor – dva turnusy - prenájom priestorov,
honoráre, ostatné náklady súvisiace s akciou: materiál - hlina, glazúra, výtvarné
a kancelárske potreby
Divadelné združenie Partizánske v sume
na akciu: Činnosť súboru Šesť Pé – príprava novej inscenácie,
sústredenie a účasť na divadelných súťažných prehliadkach materiál na scénu a kostýmy, ubytovanie, doprava, ostatné náklady
súvisiace s akciou: materiál na scénu a kostýmy
Tanečné štúdio BAILADOR Partizánske v sume
Kostýmy
Fabrika umenia v sume
na akciu: TVOR, Fest slovenský film, Noc hudby, moc umenia mzdy a ostatné osobné náklady – materiál, honorár pre spisovateľov a lektorov
workshopov, náklady na autorské práva filmov, finančné ohodnotenie
hudobníkov, zvuk, svetlá, propagačný materiál a publicita
Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske v sume
na akciu: Spolupráca s mládežou ZŠ mesta a mestskou knižnicou propagačný materiál a publicita, ceny, plakety, diplomy, honoráre,
ostatné náklady - knihy do súťaže, cukrovinky, pitný režim pre deti,
drobné upomienkové predmety, tvorivé dielne- nákup materiálu,
kytice pre prednášajúcich
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Partizánske v sume
na akciu: Letný tábor 2017 - ubytovanie, doprava, propagačný
materiál a publicita, ceny, plakety, diplomy, ostatné náklady
súvisiace s akciou: materiál
Spoločenstvo kresťanov radostné srdce Partizánske v sume
na akciu: Adventný benefičný koncert 2017
prenájom priestorov na realizáciu akcie, ubytovanie, doprava,
propagačný materiál a publicita, honoráre, ostatné náklady
súvisiace s akciou: ozvučenie, fotograf
Spolok Dychová hudba Bieličanka v sume
na akciu: Krst CD nosiča spojený s oslavou 85. výročia vzniku
DH Bieličanka a bežná prevádzka DH - dopravné, propagačný materiál
a publicita, honoráre, ostatné náklady súvisiace s akciou: nájom,

Suma v €
6 600

2 200
1 500

800

1 500
2 200

300

500

100

1 000

výroba CD nosičov, vydanie, distribúcia, energie, vedenie bankového účtu
ZŠ Športovcov, Veľké Bielice v sume
na akciu: 55. výročie založenia Základnej školy vo Veľkých Bieliciach
prenájom priestorov na realizáciu akcie, ubytovanie pre vedenie
partnerských škôl z Benešova a Val.Mez., doprava, propagačný materiál
a publicita, ceny, plakety, diplomy, ostatné náklady súvisiace s akciou:
kancelársky materiál, materiál na aktivity, pitný režim
ŠK Slovan Šimonovany Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, energie, voda, doprava
Futbalový klub Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, el. energia, voda,plyn
TJ Slovan Návojovce v sume
Celoročná činnosť TJ: energie, športové potreby, poplatky SFZ,
údržba ihriska, nájom
FK Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, voda, energie, nájom, športová
výstroj
TJ Iskra Partizánske v sume
Činnosť basketbalového oddielu: doprava, cestovné, súťažné vklady,
poplatky zväzu, športové potreby
Činnosť odboru RTVŠ: prenájom telocvične
Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: doprava, športové potreby, cestovné, štartovné,
nájom, poplatky SZFS, ubytovanie
Tennis klub Partizánske v sume
Tenisové turnaje detí, mladšieho a staršieho žiactva, dorastu a
družstiev: ceny, tenisové lopty, registračné poplatky STZ
Karate klub Drap Partizánske v sume
Činnosť klubu – súťažná sezóna karate 2017: cestovné, štartovné,
nájom telocvične, športové potreby
ProDress Šípok v sume
ProDress Cup Summer a ProDres Cup Winter: ceny, športové potreby,
propagačný materiál, pitný režim
Klub raketových modelárov v sume
Raketovo-modelársky šport: modelársky materiál, cestovné, štartovné,
doprava, ubytovanie
Združenie technických športov Návojovce v sume
Zimný biatlon, Memoriál M. Šveca, Otvorenie streleckej sezóny,
Turnaj starších pánov: ceny, upomienkové predmety
Kresťansko-športový klub HELLER v sume
Celoročná činnosť: športový materiál, prenájom telocvične, cestovné
Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske v sume
Činnosť klubu (bedminton): štartovné, športové potreby, cestovné,
prenájom telocvične, ceny pre deti
Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV: materiál
Horolezecký klub IAMES v sume
Nákup horolezeckého materiálu: materiál
Turistický klub Horec Partizánske v sume
Prechod náučným chodníkom Monková dolina: doprava
Lukostrelecký klub 3beč v sume
Slovenský pohár SLA 3D: nákup 3D terčov
ICM Partizánske v sume
Kľúče od života: energie, prevádzkové náklady, spotrebný materiál,
členský poplatok ZIPCeM
Gymnázium Partizánske v sume

300

7 400
6 300
900

900

2 800

13 500

2 200

3 300

500

580

350

450
900

750
200
200
350
1 700

1 700

Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene, dopravné, vstupy na akcie
počas výmenného pobytu, občerstvenie, Družobné stretnutie s Gym.
Zlín: propagačný materiál, dar, doprava
Celomestská súťaž v AJ: ceny, materiál
Študentská latka: ceny, športové potreby, občerstvenie
Náboj Junior matem-fyz. medzinár. súťaž: propagačný materiál, ceny,
občerstvenie
Otvorme sa športovým aktivitám: ceny
Prezentačný večer Gymnázia PE: propagačný materiál a publicita,
občerstvenie pre žiakov
Spojená škola Partizánske v sume
1 500
Učíme sa navzájom - 8 aktivít školy: doprava, kancel. materiál na
súťaže, ceny, strojárenský materiál, tonery
Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
1 000
50.ročník atletických pretekov Memoriál Rudolfa Jašíka : ceny,
materiál, športové potreby, pitný režim
ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske v sume
700
XII. ročník obvodného kola vo vybíjanej: občerstvenie, ceny, pitný
režim
Obvodné kolo v mini hádzanej (2-4 roč.): ceny, občerstvenie, pitný
režim
Memoriál Žanety Šóošovej: ceny, občerstvenie, pitný režim
ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
8 00
Atletické preteky Jána Chochulu 34. roč.: ceny, propag. mat., pitný
režim, občerstvenie
Vianočná latka: občerstvenie pre deti, ceny
Turnaj v mini futbale detí ŠKD okresu PE: športové potreby, ceny,
pitný režim
Spievanky, spievanky (MŠ): materiál, ceny, občerstvenie, pitný režim
Základná škola Malinovského v sume
1 500
Šprintérsky trojboj 8. 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
Základná škola Športovcov v sume
500
Divadelné inprovizácie: materiál, občerstvenie
Veľkobielická športová olympiáda: materiál, pitný režim, občerstvenie, ceny
Spelling competition – hláskovanie v AJ: materiál, pitný režim, občerstvenie, ceny
Náš guľatý svet – 9. ročník výtvarnej súťaže: pitný režim, občerstvenie, ceny
Špeciálna základná škola v sume
250
Zvieratko z hliny: ceny, materiál, občerstvenie, pitný režim pre deti
AMAVET klub č. 808 - VTM v sume
500
Rakety, hviezdy, roboti: ubytovanie, štartovné, cestovné, materiál
Hvezdáreň v Partizánskom v sume
800
Príroda plná vedomostí, Vesmír plný vedomostí,
Čo vieš o hviezdach, Vesmír očami detí, Festival vedy a techniky,
Týždeň vedy, TechLab, HST letný tábor: ceny, materiál, tonery a tlač
OZ Lavína v sume
200
Detský letný tábor – Leví kráľ III: ceny, materiál, občerstvenie, pitný
režim
O.Z. rodičia a priatelia školy pri ZŠ Športovcov v sume
150
Vzdelávanie (nie len) cez internet: propagačný materiál
Letný tábor „Pohoďák“: propagačný a spotrebný materiál,
občerstvenie, pitný režim, ceny
Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM Partizánske v sume
500
Kúpele, resp. vstupné poplatky do kúpeľov
100

Rehabilitácia - masáže: poplatok za masážne procedúry
200
Jazda na koni s kvalifikovaným inštruktorom (Hippoterapia)
200
„Začať spolu“ v sume
1 300
Zdravý Macko Uško – rekondičné a relaxačné aktivity pre ŤZP (8 detí
a 7 rodičov) – prenájom priestorov (bowlingová dráha, kone),
400
ubytovanie, odmeny, plakety, diplomy
Branné preteky s Mackom Uškom – odmeny a medaile s logom akcie,
diplomy, materiál (fixy, krieda, papier, farebný papier, farby,
300
jednorázové tácky, poháre, lyžičky, servítky, balóny, foto,
videokazeta, špagáty, baliaci papier), náčinie a náradie
Veselý macko Uško – doprava, vstupné na kultúrne podujatia
200
Športujeme s mackom Uškom – odmeny deťom (medaily, predmety
s logom, sladké odmeny), materiál a športové potreby (lopty, materiál
400
na opravu športových potrieb, kancelárske potreby, jednorazový riad,
vrecia do odpadových košov WC papier)
Prvosienka OZ na podporu duševného zdravia v sume
700
Prevádzkové náklady – el. energia, kúrenie, voda
Denné centrum Frézia Partizánske, n. o. v sume
450
Fyzio: kúpeľné náklady (vstupné), fyzioterapeutické náklady
Združenie kresťanských seniorov Slovenska v sume
1 000
Účasť na divadelnom predstavení „Povolanie pápež“ v Nitre –
500
dopravné, vstupenky do divadla
Tretí ročník cezpoľného behu a športový deň kresťanských seniorov –
500
propagačný materiál a publicity, ceny, plakety, diplomy, úprava označenej trate
Premena - občianske združenie v sume
650
Zabezpečenie a obohatenie spoločenskej a relaxačnej činnosti členov a
aktivistov OZ Premena – dopravné, vstupenky do divadla, resp.
kultúrne podujatie, rehabilitačné kúpanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
450
Kultúrne podujatia – návšteva divadelného predstavenia – vstupenky
280
do divadla na 3 predstavenia (20 členov x 15 Eur 1 predstavenie)
Športové podujatia – turnaj ZO v bowlingu – prenájom dráhy,
64
občerstvenie (minerálka, čaj)
Iné spoločenské podujatia - návšteva Hvezdárne spojená so spoločenským
posedením – občerstvenie (minerálka, čaj), honoráre
20
Zájazdy – kultúrno poznávací zájazd - dopravné
66
Iné spoločenské podujatia – dobrovoľná verejná zbierka Biela pastelka
20
– občerstvenie (minerálka)
Klub absolventov Baťovej školy v sume
1 000
Udržiavanie webovej stránky K-ABŠ /www.absp.sk/
45
- úhrada výdavkov za webhostingové služby
Prenájom spoločenskej miestnosti na 25. VČS – SOŠ
100
- prenájom priestorov na realizáciu akcie
Zájazd do Bratislavy – návšteva sesterského klubu , obhliadka
350
Bratislavského hradu , Danubiana – múzeum Čunovo - dopravné
Organizovanie III. ročníka Memoriálu J. A. Baťu v petangu – ceny,
50
plakety, diplomy
Publicita – tlač Ročenky 2017, Spravodaj z VČS, kniha „Mosty
455
priateľstva“
Slovenský červený kríž, územný spolok TO v sume
850
Podpora činnosti SČK v meste Partizánske - nákup uniforiem pre
500
miestny spolok - nákup 5 ks uniforiem
Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi – nákup
reklamných/upomienkových predmet, darčekov pre darcov,
200
propagácia podujatia
Súťaže v poskytovaní prvej pomoci – nákup reklamných/upomienkových
150

predmet, darčekov, propagácia podujatia
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO PR v sume
Zakúpenie testovacích pásikov, ihiel a zdr. materiálu na meranie
hladiny cukru v krvi – nákup testovacích pásikov, ihiel
a zdravotníckeho materiálu potrebného na meranie hladiny cukru
v krvi
Dotácia na zakúpenie vstupov do termálnych bazénov
a rehabilitačných pobytov – doprava, vstupenky do termálnych
bazénov
Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel a zdr. materiálu na meranie
cholesterolu - nákup testovacích pásikov, ihiel a zdravotníckeho
materiálu na meranie cholesterolu
Dotácia na čiastočnú úhradu nákladov na športové a spoločenské
súťaže – prenájom priestorov (bowlingová dráha, ihriska, strelnice,
kult. zariadenia), dopravné, ceny, plakety, diplomy, zakúpenie terčov
a nábojov
Dotácia na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie a vstupných
poplatkov Klimaticko-rehabilitačných pobytov v Slovenských
klimatických a rehabilitačných zariadeniach – ubytovanie, vstupné
poplatky
Dotácia na zakúpenie vstupeniek a dopravy na divadelné a kultúrne
predstavenia na Slovensku a v meste Partizánske pre členov ZO
ZPCCH Partizánske v roku 2017 – vstupenky na divadelne
predstavenia a kultúrne vystúpenia, dopravné
Dotácia na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovania, vstupného
a dopravy na rekondično-poznávacie pobyty „História a krásy
Slovenska“ - dopravné, ubytovanie, vstupné do hradov a bazénov
MsO Jednota dôchodcov Slovenska v sume
Športová olympiáda dôchodcov 2017 – doprava, ceny, plakety,
diplomy, honoráre, trička, potlač tričiek, občerstvenie (minerálka, čaj),
športové potreby, papier, vrecia, papierové obrúsky, poštovné, úhrada
telefónnych hovorov
Poznávací zájazd s návštevou zámku Schloss Hof Rakúsko a
mimoriadnu výstavu o živote a pôsobení M. Terézie 300.jubileum
Spevom k srdcu
DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vitalita v každom veku – vstupenky do kúpeľov
Kultúrno-spoločenské podujatia 2017 – občerstvenie pre klientov
(minerálka, čaj), honoráre súborom
Mikuláš 2017 – nákup mikulášskych balíčkov a ovocia
Vianoce 2017 – drobné darčeky pre klientov
Centrum sociálnych služieb – Partizánske v sume
Mikulášske balíčky , Vianoce 2017 – nákup čokolády, ovocia,
cukríkov, vianočného pečiva pre klientov
Zájazdy pre klientov – dopravné, občerstvenie (minerálka, čaj),
vstupné
Aktivity pre klientov CSS Partizánske – honorár, občerstvenie
(minerálka, čaj)
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Partizánske v sume
Posedenie jubilantov – upomienkové predmety (darčeky), poštovné za
pozvánky, obalový materiál, servítky, kvety, občerstvenie (minerálka)

1 300
100

300

100

200
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150
150
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250
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250
400
50
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Uznesenie číslo 424/11/2017

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2017 pre:
OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Športová činnosť HK: doprava, súťažné vklady, štartovné, nákup
športových potrieb, propagácia a publicita, dobrovoľnícka činnosť,
odmeny trénerom, poplatky SZH a KZH
Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: doprava, poplatky SFZ, OblFZ a ZsFZ,
športová výstroj, spotrebný materiál, dobrovoľnícka činnosť, odmeny
trénerom
Hokejový klub Iskra Partizánske
Celoročná činnosť HK: doprava, nákup výstroje a športových potrieb,
odmeny trénerom, zdravotná služba

Suma v €
50 000

36 000

32 000

