Uznesenie číslo 711/II/2018
Mestská rada v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2018 pre:
1. ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky na futbalové zväzy, el. energia, voda,
občerstvenie, prenájom športového centra v ZŠ R. Kaufmana
2. FK Veľké Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, el. energia, voda, plyn, doprava
3. TJ Slovan Návojovce v sume
Celoročná činnosť TJ: rozhodcovia, údržba ihriska
4. FK Slovan Malé Bielice v sume
Celoročná činnosť FK: poplatky SFZ, energie
5. TJ Iskra Partizánske v sume
Basketbal 2. liga juniori a 2. liga muži, RTVŠ: cestovné a doprava
družstiev, poplatky SBA, súťažné vklady, športové potreby, prenájom
telocvične
6. Tennis klub Partizánske v sume
Činnosť tenisového klubu: cestovné výdavky na zápasy družstiev,
registračné poplatky hráčov a Tennis clubu, nákup tenisových lôpt pre
hráčov, ceny na turnaje, strava pre deti a mládež na zápasoch družstiev
7. Karate klub Drap Partizánske v sume
Činnosť klubu: prenájom telocvične, poplatky do zväzu, štartovné
8. ProDress Šípok v sume
ProDress Cup zimný a ProDress Cup letný: ceny, športové potreby,
pitný režim, občerstvenie pre hráčov, organizačné vybavenie turnajov
9. Združenie technických športov Návojovce v sume
Zimný biatlon, Memoriál M. Šveca, Otvorenie streleckej sezóny,
futbalový turnaj st. pánov: ceny a materiál
10. Kresťansko-športový klub HELLER v sume
Činnosť stolnotenisového klubu: technické vybavenie, nájom
11. Školský športový klub pri Gymnáziu Partizánske v sume
Činnosť klubu (bedminton): športový materiál
12. Rádioklub KAPA-CM3KAP Partizánske v sume
Závody na VKV a KV 2018: materiál
13. Horolezecký klub IAMES v sume
Nákup horolezeckého materiálu: materiál
14. Klub raketových modelárov v sume
Raketomodelársky šport: štartovné, materiál
15. Lukostrelecký klub 3beč v sume
Slovenský pohár SLA 3D: 3D terče
16. Amavet klub č. 808-VTM v sume
Rakety, hviezdy, roboty: materiál, cestovné, štartovné
17. Dobrovoľný hasičský zbor Partizánske v sume
Súťaže DHZ dospelých a detí, hra Plameň: dopravné, ceny, PHM,
výzbroj a výstroj
18. Zápasnícky klub Partizánske v sume
Celoročná činnosť klubu: prenájom telocvične, športové potreby,
doprava, štartovné

Suma v €
11 000

8 300
1 000
1 000
3 000

3 000

7 000
600

600

550
1 200
800
250
580
500
520
600

500

19. ICM Partizánske v sume
Celoročná činnosť ICM: energie, prevádzkové náklady, poštovné,
cestovné, členské
20. Gymnázium Partizánske v sume
Medzinárodná žiacka výmena v Erlangene (SRN), Družobné stretnutie
s Gymnáziom Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku,
Študentská latka, Náboj - Junior, Prezentačný večer gymnázia,
Otvorme sa športovým aktivitám: ubytovanie, dopravné, propagačný
materiál, publicita, ceny, diplomy vstupenky na akcie, občerstvenie,
športový materiál
21. Spojená škola Partizánske v sume
Tvorba propagačného kalendára, Prezentácia podnikateľských talentov
Bratislava 2018, Vitaj v našom regióne, Majstrovstvá mesta v písaní
na PC, Ukáž svoje zručnosti, Konferencia o životnom prostredí,
Spoznávajme históriu cezhraničných regiónov, Elektromobilita exkurzia: kancelárske potreby, tonery, doprava, ceny, strojárenský
materiál, elektromotory, batérie
22. Základná škola Rudolfa Jašíka v sume
Memoriál Rudolfa Jašíka, Trinásta komnata - okresné kolo dejepisnej
súťaže.: materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
23. ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske v sume
3 športové aktivity školy minihádzaná, vybíjaná, basketbal: materiál,
ceny, pitný režim, občerstvenie
24. ZŠ s MŠ Veľká okružná v sume
Memoriál Jána Chochulu, Vianočná latka, Turnaj v minifutbale detí
ŠKD okresu PE, Krúťme pesničkou svet (okresná prehliadka detí
z MŠ): športové potreby, materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
25. Základná škola Malinovského v sume
Enviro projekt, Basketbalový turnaj J. Števulu, Po stopách ľudových
tradícii: materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie, kroje
26. ZŠ Športovcov v sume
Spelling competition, Divadelné inprovizácie, Náš guľatý svet:
materiál, ceny, pitný režim, občerstvenie
27. Špeciálna základná škola v sume
Krajská súťaž v pracovných zručnostiach žiakov "Vyrobím z krabice":
ceny, občerstvenie
28. Hvezdáreň v Partizánskom v sume
Príroda plná vedomostí, Vesmír plný vedomostí, Čo vieš o hviezdach,
Vesmír očami detí, Festival vedy a techniky, Týždeň vedy, TechLab,
HST letný tábor: propagačný materiál a publicita, ceny, kancelárske
potreby, občerstvenie pre deti
29. OZ Lavína v sume
Detský letný tábor Levý kráľ: ceny, občerstvenie, pitný režim pre deti,
pomôcky na akcie
30. Edukácia@internet v sume
Jazyková kaviareň.: nákup jazykových stolových hier, tlač plagátov,
ceny
31. DOMKA - združenie saleziánskej mládeže PE v sume
Podpora stretnutí, krúžkov a školení, Letný pobytový tábor: materiál,
ubytovanie, športové pomôcky, technické vybavenie
32. Folklórny súbor Jánošík v sume
na akciu : Ja som malý remeselník, Folklórne festivaly
ubytovanie, doprava, propagačný materiál a publicita, ozvučenie,
struny, krojové súčiastky, nohavice, odmeny hudobným pedagógom
33. Jánošík - senior, folklórny súbor v sume
na akciu : celoročná činnosť
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doprava, propagačný materiál a publicita, nákup rekvizít, materiálu,
krojových doplnkov, šitie krojov
OZ Mladé talenty pri ZUŠ Partizánske v sume
na akciu: Koncert žiackeho orchestra a speváckeho zboru v talianskom
meste Bussolengo – 10. výročie medzinárodnej spolupráce, doprava,
ubytovanie, propagačný materiál
Divadelné združenie Partizánske v sume
na akciu: Činnosť súboru Šesť Pé, stretnutie divadelníkov na hornej
Nitre, ubytovanie, materiál na prípravu scény, cestovné náklady,
kostýmy
Fabrika umenia v sume
na akciu : Fest slovenský film, Vzdelávacie aktivity 20158, Fabrika
autorské práva na filmy, propagácia a publicita, tlač mapy,
tepelná a elektrická energia, vodné, stočné
Miestny odbor Matice slovenskej Partizánske v sume
na akciu : Noc s Andersenom, Kráľ detských čitateľov, Tvorivé dielne
5 ZŠ pitný režim, sladkosti pre deti, drobné darčekové predmety, knihy
Spolok Dychová hudba Bieličanka v sume
na akciu : Bežná prevádzka DH
nájom, energie, nákup notového materiálu, nákup nástrojov
Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM Partizánske v sume
Výlet do Prahy „Poznávame Prahu“
Welnes Malé Bielice
Fyzioterapeutické a rehabilitačné služby
Hippoterapia
„ Začať spolu“ v sume
Zdravý Macko Uško
Branné preteky s Mackom Uškom
Veselý Macko Uško
Športujeme s Mackom Uškom
Denné centrum Frézia Partizánske, n. o., v sume
Terapia
Ing. Lucia Kováčiková v sume
Prevádzkové náklady – detské jasle Slniečkovo
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, v sume
Bežecké preteky o pohár ZKS SR
Koleso – kolieskoiáda
Kultúrno-poznávací zájazd Kadaň-Praha
Vydanie modlitba „Krížová cesta“
Rekreačný pobyt Charitný domov Dolný Smokovec
Premena - občianske združenie Partizánske v sume
Zabezpečenie a obohatenie spoločenskej a relaxačnej činnosti
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v sume
Kultúrne podujatie – návšteva divadelných, filmových predstavení,
koncertov, výstav a iných kultúrnych podujatí
Športové podujatia – turnaj ZO v bowlingu a iné športové podujatia
Zájazdy – kultúrno-poznávacie zájazdy
Iné spoločenské podujatia: verejná zbierka Biela pastelka
Klub absolventov Baťovej školy práce v sume
Udržiavanie webovej stránky K-AB /www.absp.sk/
Prenájom spoločenskej miestnosti na 26. VČS
Doprava – autobus Skalica (Baťov kanál)
Memoriál J.A. Baťu v petangu, 4. ročník
Tlač SPRAVODAJ 2018
Tlač ROČENKY

2 250

1 750

1 750

250

500

645
300
75
70
200
1 500
400
300
300
500
780
780
700
700
1 500
250
220
330
500
200
650
650
450
200
90
110
50
1 000
40
100
350
60
100
300

Memoriál Milana Tomiša v petangu, 1. ročník
47. Slovenský červený kríž, Územný spolok Topoľčany v sume
Podpora humanitárnych akcií SČK v roku 2018
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Základná organizácia
48.
Partizánske v sume
Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel a zdravotníckeho materiálu na
meranie hladiny cukru
Vstupy do termálnych bazénov a rehabilitačných pobytov
Zakúpenie testovacích prúžkov, ihiel a zdravotníckeho materiálu na
meranie cholesterolu
Športové hry a spoločenské súťaže medzi členmi ZO ZPCCH
Klimaticko-rehabilitačný pobyt
Divadelné a kultúrne predstavenia – úhrada vstupeniek
Rekondično-poznávacie pobyty „História a krásy Slovenska“
49. DOMOV n. o., Partizánske v sume
Vitalita v každom veku
Kultúrno-spoločenské podujatia 2018
Mikuláš 2018
Vianoce 2018
50. Centrum sociálnych služieb - PARTIZÁNSKE v sume
Mikulášske balíčky, Vianoce 2018
Zájazdy klientov

50
1 275
1 275
1 000
100
200
100
200
100
200
100
1 000
150
250
250
350
500
200
300

Uznesenie číslo 611/II/2018
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom
schvaľuje
finančný príspevok z rozpočtu mesta Partizánske na rok 2018 pre:
Suma v €
1. OZ Hádzanársky klub Slávia Partizánske v sume
Celoročná činnosť: doprava, odmeny dobrovoľníkom, športové
potreby a vybavenie, poplatky SZH
2. Futbalový klub TEMPO Partizánske v sume
Celoročná činnosť FK: dopravné, poplatky SFZ, ZSFZ, OblFZ,
kalorné hráčom, športová výstroj, ceny
3. Hokejový klub Iskra Partizánske
Celoročná činnosť HK: doprava, športové potreby, odmeny trénerom
na základe zmlúv, asistenčná zdravotná služba, štartovné
4. Športový klub Harvard Partizánske (florbalisti) v sume
Celoročná činnosť: štartovné, poplatky SZFb, dopravné, cestovné,
športové potreby, ubytovanie

22 000

36 000

32 000

17 000

