ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2019 - Oblasť KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Č.

Žiadateľ

Schválené dotácie v
zmysle uznesenia MsZ
č. 32/2019 zo dňa
25.02.2019

Účel dotácie

organizačno-technické zabezpečenie komunitného centra v MČ 1 - realizácia podujatí, t. j. príprava, propagácia a organizácia podujatí, vrátane služieb
a technického zabezpečenia, príprava miestností, administratívne činnosti, ozvučenie, osvetlenie, nákup technických prostriedkov, nákup kancelárskych
potrieb a materiálu, potreby pre kreatívne, remeselné dielne, nástenky, nákup športových potrieb, športového materiálu, nákup hygienických potrieb a
materiálu, príborov, tanierov, pohárov, servítok, upratovacích, čistiacich pomôcok a potrieb a iné nevyhnutné potreby pre plnohodnotné zabezpečenie
tanečných, športových a iných voľnočasových činností v občianskom združení (napr. otváranie školského roka, stretnutie Môťovanov, predvianočné
1 500,00 stretnutie, atď.)

1.

Občania SEKIER MOŤOVÁ

2

Divadlo Zelienka

na činnosť ochotníckeho divadla, naštudovanie divadelných hier, kultúrne podujatia, návrh a výroba scény, rekvizít, návrh a výroba/kúpa kostýmov,
800,00 technické zabezpečenie - svetlo, zvuk, propagácia, tlač materiálov

3

Priatelia Zorničky

zabezpečenie umeleckej činnosti DFS Zornička - výroba tlačovín, výroba krojových súčastí a ich doplnenie, starostlivosť o hudobné nástroje a ich
600,00 oprava

4

Zvolenský spevácky
zbor

organizačné a materiálne zabezpečenie XI. ročníka Zvolenského festivalu speváckych zborov, pozvánky, diplomy, darčeky pre hosťujúce súbory,
prenájom priestorov pre nácviky, stravovanie a občerstvenie hosťujúcich zborov, sústredenia speváckeho zboru - strava a ubytovanie, dopravné a
cestovné náklady, propagácia a reklama, plagáty, banner, materiálové náklady a služby, tlač, toner, kopírovanie, nákup hudobných nástrojov, stojan na
500,00 noty a iného príslušenstva súvisiaceho s činnosťou spevokolu

5

Folklórny súbor Marína

zvyšovanie umeleckej úrovne predstavení súboru Marína zabezpečením profesionálneho ozvučenia a osvetlenia predstavení, údržba hudobných
500,00 nástrojov, údržba a doplnenie krojových súčastí

6

Podborovský Spolok,
o.z.

Deň Borovej hory - prenájom technického vybavenia,hlavného pódia so strechou, ozvučenia, osvetlenia, prenájom stolových setov a setov na sedenie,
500,00 prenájom stánkov, prenájom mobilných toaliet, výroba a tlač propagačných materiálov

7

SNG - Zvolenský zámok

nákup umeleckých potrieb a pomôcok - keraplast, bielý špagát potravinársky, školské temperové farby - v tubách KOHINOOR 10 ks v balení, stuhy rôzne farby, machová guma, farebné papiere - iné farby ako tie bežné, hlina, sadra rýchloschnúca, olejové farby, filc - rôzne farby, mix farieb, silikónový
sprej, textil/ látka rôzne po 1 m paverpol, magnetická fólia A4 rôzne farby, suchá ihla, farba na tlač s hĺbky, linoleum A4, rydlá, grafické papiere na tlač z
500,00 hĺbky, vysokopevnostný formovací silikón MM928, ACC Katalizátor MM Cat B5 NT, sada na pečiatky, samolepiace lino, maliarske stojany, grafický lis

8

Detský spevácky zbor
zvolenských škôl
ŠTVORLÍSTOK

300,00 zabezpečenie (nákup) nástroja - digitálneho klavíra na korepetície pre spevácky zbor

9

"Dobré umenie v Galérii
na Tehelnej"

výstavy a prednášky študentom, propagácia, plagáty, banery, letáky, fotky, tlačoviny, reklama, občerstvenie, dopravné náklady - dovoz a odvoz
200,00 výtvarných diel

ARTsohl

Organizačno-materiálové zabezpečenie, cestovné, doprava, vstupné na výstavy, zabezpečenie stravovania, ubytovania, občerstvenia a cestovného
vystavujúcim autorom, materiálové náklady a služby, nákup fototechniky a príslušenstva, zabezpečenie fotoworkshopov, technické vybavenie štúdia a
200,00 software, pamäťové karty, externé disky

10

SPOLU

5 600,00

