DOTÁCIE PRE ROK 2018 v kompetencii primátorky Mesta v zmysle VZN č. 179, čl. 6 bod 3
Č.

Žiadateľ

Pridelená
dotácia

Účel dotácie

Forma podpory

Dátum konania
podujatia

1.

Adam Miloslav Rovňan,
tajomník školskej študentskej
rady pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo
Zvolene

Zmluva o poskytnutí fin.
220,00 príspevku

nákup koláčov, minerálnej a ochutenej vody, nákup náramkov pre konanie piateho
ročníka Študentského plesu vo Zvolene organizovaného Školskou študentskou radou pri
Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, dňa 9.2.2018.
9.2.2018

2

RNDr. Jozef Bily

Zmluva o poskytnutí fin.
300,00 príspevku

výdavky súvisiace s vydaním knihy aforizmov pod názvom „Od Adama po žinčicu“

3

Diakonické sociálne centrum
Élim, n.o.

4

Klub slovenských turistov Pustý
hrad Zvolen

5

SNG - Zvolenský zámok

1 500,00 Dotácia

február 2018

nákup materiálu a náradia potrebného na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky v objekte
DSC Élim, n.o., Zvolen; nákup kanalizačných rúr (rôznych dimenzií podľa projektu) a
tvaroviek PE, štrkopiesku, čerpadlo s príslušenstvom, kanalizačné šachty
v priebehu roka 2018

350,00 Dotácia

doprava na turistické podujatie

500,00 Dotácia

nákup materiálu a umeleckých potrieb pre potreby výuky žiakov materských,
základných a stredných škôl so sídlom na území mesta Zvolen prostredníctvom
oddelenia galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie na vysunutom pracovisku
Zvolenský zámok (farebné fólie, silikónové formy, magnetickú farbu, mosgumy /
machová guma, grafické valčeky, tempery v tube, farebné papiere, drôty, bavlnené
látky, foto papier, vývojka, ustálovač, vaničky, svetlo do komory, smaltovacie /
glazovacie farby, odznaková súprava, olejové farby, silikónový sprej, filc rôzne farby,
tavné pištole, úchyt na brošňu a iné výtvarné pomôcky)
v priebehu roka 2018

jún 2018

1 500,00 Dotácia

1. prípravu knižného vydania verzie pouličnej výstavy „Výklad vo výklade“ tvorbou novej
objavnej publikácie a na výdavky s tým spojené – získanie nových dokumentov a prípravné
práce pre ich grafické spracovanie,
2. realizovanie výstavy „Gustáv Lehocký (1908 – 1989) pre vedu a generácie“ - výstava k 110.
výročiu narodenia zvolenského kronikára, učiteľa detí, mládeže a dospelých je zaradená do
výstavného plánu LESY SR, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen na september 2018 grafický návrh, spracovanie a výroba vlastných výstavných panelov (10 – 12 ks), návrh, grafické
spracovanie a výroba tlačených propagačných materiálov: výstavný katalóg/brožúra, pozvánka
na výstavu, výstavný plagát + letáky, informačné bannery (1 – 2 ks).
v priebehu roka 2018

6

Združenie Borová hora

7

Anna Hanesová

Zmluva o poskytnutí fin.
200,00 príspevku

výdavky súvisiace s vydaním knihy pod názvom „Slniečkové dobrodružstvá“

8

Zvolenský spevácky zbor

500,00 Dotácia

vydanie publikácie pri príležitosti 135. výročia založenia Zvolenského speváckeho zboru
s názvom: Pamätnica - Desaťročie Zvolenského speváckeho zboru, roky 2008 - 2018
v priebehu roka 2018

500,00 Dotácia

športovo-spoločenské podujatie dvoch turnajov na medzinárodnej úrovni konané dňa
1.5.2018 v priestoroch futbalového štadióna MFK Zvolen, a.s. - zabezpečenie
sprievodných akcií, nákup reprezentatívnych cien, medailí, cien do tomboly, pohárov a
trofejí, tlač bulletinu, diplomov, prenájom hracích plôch

9

10

Ján Račko, LIMFU

Projekt "Krajšie priestory"

1 481,01 Dotácia

dotácia projektov občanov na základe výzvy "Krajšie priestory" - 3 projekty: Mural art
Podborová, Informačná tabuľa Pustý hrad a Dobrovoľnícka rekonštrukcia detského
ihriska na Podborovej

v priebehu roka 2018

1.5.2018
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11

Michaela Kršková

Zmluva o poskytnutí fin.
300,00 príspevku

organizačné zabezpečenie 4. ročníka podujatia "MARATÓN ŽENSKEJ DUŠE" - úhrada
nákladov súvisiacich s prenájom priestorov, prenájmom ozvučenia a techniky,
dataprojektoru, nákup občerstvenia a zabezpečenie pitného režimu (káva, čaj, džús,
minerálka) pre konanie štvrtého ročníka podujatia „MARATÓN ŽENSKEJ DUŠE“ vo
Zvolene.
12.5.2018

12

IFSA Slovakia

500,00 Dotácia

organizácia lesníckej konferencie NERM 2018 Large scale disturbances na
medzinárodnej úrovni, konaná dňa 27.5.– 03.6.2018 v meste Zvolen – zabezpečenie
stravovania a ubytovania pre účastníkov konferencie
27. - 28.5.2018

13

Matuška Motoršport

500,00 Dotácia

športovo -kultúrne podujatie Celosvetový zraz malých Fiatov 126 konaný dňa 29.06. –
01.07.2018 – ozvučenie akcie

29.06. – 01.07.2018

14.

Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických
bojovníkov Zvolen

500,00 Dotácia

podujatie Cyklojazda SNP Zvolen - Banská Bystrica dňa 29.8.2018 – výroba a potlač
tričiek pre účastníkov Cyklojazdy SNP

29.8.2018

9.9.2018

26.10 - 28.10.2018

15.

Občianske združenie Zvolenská
kapela

700,00 Dotácia

organizovanie 3. ročníka festivalu dychových hudieb - Zvolenská oddychovka, ktorý sa
bude konať dňa 9.9.2018 – náklady na organizačné a materiálne zabezpečenie
festivalu, náklady na dopravu umeleckých súborov, prenájom zvukovej aparatúry,
prenájom pódia, prestrešenie, propagácia festivalu

16.

Detský spevácky zbor
zvolenských škôl
ŠTVORLÝSTOK

300,00 Dotácia

počas pobytu v meste Zvolen zabezpečenie ubytovania a stravy pre hosťujúci Detský
spevácky zbor CAMPANELLA Olomouc v dňoch 26.10 - 28.10.2018

