Rozdelenie dotácií v roku 2016

Príloha č. 1

Športové kluby

Žiadateľ

Účel použitia dotácie

Mestský Tennis Club

na lopty, súťaž muži a dorastenci,turnaj Sninská Váza, turnaj kategórie
"D" nová antuka, tréningové pomôcky pre deti, registračné poukazy10
ks,údržba ihrísk, cestovné náklady a strava, rozhodcovské a trénerské
kurzy

Mestský volejbalový klub Snina

na chod klubu a na športovo - spoločenské podujatia pre ženy a
najmenšie kategorie v našom meste
na majstrovstva Slovenska, majstrovstva Európy, majstrovstvá
Sveta,olympijské hry, kvalifikačné turnaje,žiacku, dorasteneckú a
seniorsku ligu, organizovanie výcvikových táborov za účasti
zahraničných reprezentácií, organizovanie tunajov v meste
Snina,činnosť klubu, zdravotnú starostlivosť, materiálne
vybavenie,prevádzkové náklady, propagáciu klubu a mesta Snina,
prenájom telocvične
na nákup šermiarského materiálu,účasť na šerniarskych sústredeniach
a turnajoch na Slovensku a v zahraničí, na organizovanie
šerm.turnajov
na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na
jednotlivé súťaže ligy, nákup materiálu na zebezpečenie tréningového
procesu, na zahraničné turnaje a účasť na Majstrovstvách Slovenska

Zápasnícky klub Vihorlat Snina

Klub Šermu Snina

Blac Tiger Taekwondo Klub Snina

Stolnotenisový oddiel Snina

na nájom telocvične, cestovné pre štyri družstva mužov a jedno
družstvo žiakov a materiálne zabezpečenie všetkých mužstiev materiá

ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. Mája

na oblastné majstrovstvá ml. žiačok, cezhraničnú spoluprácu, dopravu,
ubytovanie, stravné, zakúpenie športových a tréningových potrieb, na
prenájom priestorov a administratívne poplatky
na účasť na majstrovských, nemajstrovských a medzinárodných
turnajoch, výcvikových táboroch a sústredení, zakúpenie športovej
výstroje a zápasníckej žinenky, súťaže družstiev seniorov l. Liga,
Krajská liga žiakov a prípravkárov
na činnosť klubu

Zápasnícky klub Slávia Snina

Mestský futbalový klub Snina

Nepriama
dotácia na rok
2016

Žiadosť o dotáciu
2016

Návrh komisie
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0
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0
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70 348

80 000
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Mestský hokejový klub Snina

ŠK VOUK

Športový klub - GLADIÁTOR

zlepšenie podmienok pre skvalitnenie možností korčuľovania v Snine,
zakúpenie vybavenia a hokejovej výstroje, prípravu a údržbu prírodnej
ľadovej plochy za účelom verejného korčuľovania, na opätovnú
možnosť štartovť na súťaži Zemplínska amatérska hokejová liga a na
náklady spojené s účasťou na Hokejových turnajoch na Slovensku a v
Nemecku
na realizáciu letného a zimného tábora pre deti a mládež, fungovanie
airsoft IPSC krúžku pre deti a mládež, usporiadanie súťaže v airsoft hre ako aj v zorbing-futbale
na tréningové vybavenie klubovej telocvične a na financovanie
nákladov spojených s reprezentáciou mesta Snina na súťažiach

Spolu

0

15 500

0

0

6 000

0

0
74 508

1 500
191 100

0
160 500

Občianske združenia, cirkevné organizácie a charitatívne organizácie
Žiadateľ
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO
Snina

RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.

Účel použitia dotácie
na zakúpenie vencov k pomníku, na zakúpenie vencov zomrelým priamym
účastníkom odboja a členom ZO, cestovné, poštovné, návštevu chorých a
nevládnych, schôdzkovú činnosť, zakúpenie darčekov pre jubilantov,
účasť členov na spol.akciách poriadaných UV-SZPB a Oblastným
výborom v Humennom
na opravu šatne a sociálneho zariadenia / WC a sprchy/ pre hráčov
hokejbalu a návštevníkov hokejbalových zápasov

RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva

na všeobecný chod farnosti

GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v
Snine
GrK cirkev - Farnosť Snina-Brehy
Pravoslávna cirkevná obec Snina

na opravu sociálnych zariadení pri našom chráme

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže,
Sp.Nová Ves
Gréckokatolícka Charita Prešov, ADOS
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina

na chod farnosti a úpravu okolia farnosti
na materiálne zabezpečenie chrámu a kancelárie PCO, dopravu na
pútnicke miesta a duchovné stretnutia veriacich, propagáciu a chod
farnosti
na organizačno - technické zabezpečenie 8. ročníka akcie Farfest Snina
2016.
na komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť chorým v meste Snina
na oceňovanie bezpr.darcov, na mobilné odbery krvi, oceňovanie
dobrovoľníkov SČK pri príležitosti Svetového dňa ČK, na súťaže prvej
pomoci, dobrovoľnícke družstvo prvej pomoci, úctu k starším

Nepriama
dotácia na rok
2016

Žiadosť o dotáciu
2016

Návrh komisie

0
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0
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1 500

SČK

na zabezpečenie celoslovenskej súťaže Družtiev prvej pomoci dospelých
XXIV. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina
(Kovač)

na rekondične a rehabilitačné pobyty a rekreácie, zájazdy na termálne
kúpaliska, organizovanie spoločenských stretnutí členov SZTP, športové
hry,zakúpenie pozornosti pre jubilantov, návštevy nechodiacich a chorých
členov, zakúpenie kvetov zomrelým členom, náklady na cestovné,
poštovné, kanc.potreby, telefón a na odborné lekárske prednášky

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina
(Pavlik)

na projekt, čo dokážeme napiecť, športové hry ZP,Sztretnutie v prírode,
zájazd na Spišský hrad a termálne kúpalisko, zájazd na ter. Kúpalisko do
Maďarska, regionálna prehliadka ZUČ ZP, stretnutia s jubilantmi,
Mikulášsky turnaj v dáme
na rehabilitačno-rekondičné pobyty, prednášky s odborníkmi, oslavy MD
DS, MDD, osláv sv. Mikuláša, športové dni, kultúrne vystúpenia

Down syndrom klub Snina

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina - AJC
Snina
Únia žien Slovenska
Galéria Andrej Smolák (23. ročník MVF)

na poskytovanie hipoterapie, športového a rekreačného jazdenia,
pedagogicko-psychologického jazdenia, organizácia denného tábora pre
deti a mládež, účasť na podujatiach a rozvíjanie mini ZOO
na realizovanie kultúrno - spoločenských aktivít v roku 2016
na 23. ročník Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2015
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Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)

na výrobu a nákup výstavných panelov, nákup inštalačného materiálu,
výroba - nákup krabíc na prevoz obrázkov, nákup platien, prevoz obrazov,
inštalácia, grafické návrhy na plagát a pozvánku, tlač plagátov a katalógu
0

7 000

300

Stredná priemyselná škola Snina - BECEP

na projekt "Bezpečné mesto Snina"

0

3 000

2 200

Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA

na uskutočnenie športovo kultúrnych podujatí organizovaných pre členov
IPA, ich rodinných príslušníkov a priateľov IPA, medzinárodné stretnutia
s členmi IPA susedných štátov

0

600

300

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina

uskutočnenie ryb.pretekov pre deti členov MO, funkcionársky aktív, na
zakúpenie člnu za účelom údržby jestvuj. napúšťacích a výpustných
zariadení, na opravu poškodených prístreškov, lavičiek a ohnísk z dôvodu
poškodenia vandalmi
Mestské okresné a Okresné športové hry seniorov, rehabilitačné zájazdy na
termálne kúpaliska v Maďarsku, poznaj svoj rodný kraj, mesiac úcty k
starším, seniorsku fašiangovú a májovú veselicu 2016, mikulášske
stretnutia s deťmi na ZŠ a v Zátiši
pre Spojený mládežnícky zbor na zabezpečenie vybavenia pre zbor a jeho
vystúpení /technika, doprava/ a na zorganizovanie 4. ročníka Našej
hokejovej ligy
na informačné letáky, grafiku a pohľadnice s tematikou Sniny a okolia,
výstavna brožúra a katalóg
na 3. ročník výtvarnej súťaže a k tomu nákup výtvarného materiálu,
grafické návrhy a tlač plagátov, pozvánok, diplomov, certifikátov, na
inštaláciu výstavy a adjustovanie detských prác
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Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina

Cirkevné centrum voľného času

Európska zberateľská spoločnosť
Súkromná ZUŠ - Smolák (Mýty a legendy)

Súkromná ZUŠ - Smolák (Keramický dizajn)

na nákup keramickej pece s príslušenstvom a ostatných keramických
pomôciek ako farby, hliny, nádob, rydiel, špachtli, štetcov, sadry a farby

KOROMA s.r.o.

na zorganizovanie kultúrno spoločenskej akcie SUMMER BEACH
PARTY v dvoch častiach, VITAJ LETO a DOVI LETO
na spoločnú propagáciu pamiatok, pamätihodnosti a turistických
zaujímavosti v meste Snina a v Rekreačnej oblasti Sninské Rybníky
prostredníctvom tematických trás, obnova a doplnenie turistického
značenia v RO Sninské Rybníky, rozvoj remesiel
na výmenu nevyhnutných časti vleku a zariadení z dôvodu zabezpečenia
bezpečnej prevádzky vleku

Detská organizácia FÉNIX, o.z.

TJ Spartak

Spolu:
ROCK FREE PRODUCTION

na 14. ročník medzinárodného festivalu Rock pod kameňom 2016
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45 000
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Kultúra
Žiadateľ
Účel použitia dotácie
FS Vihorlat
Divadlo SOFIA - ešte

SCVČ Mariána Lojana

Spolu

nie je registrované

dievčenské kroje -3900,- a dopravu do Bulharska na MFF- 3800.na kostýmy, rekvizity, prevádzkové náklady, prenájom priestorov na
skúšanie,tlač scenárov, plagátov a informácií k predstaveniam,
markentingová podpora
na prenájom priestorov

Nepriama
dotácia na rok
2016

Žiadosť o dotáciu
2016

Návrh komisie

0

7 700

0
0

1 000
3699,60

3 500

0

12399,60

6000

2 500

0

