Príloha č.1

Schválené finančné prostriedky v zmysle uznesenia č. 100/2017 zo dňa 27.11.2017 pre oblasť - DOTÁCIE a FINANČNÉ PRÍSPEVKY PRE ROK 2018
Č.

Žiadateľ

Schválený účel v
zmysle uznesenia
č. 8/2018 zo dňa
26.02.2018

Účel dotácie

prevádzkové náklady zimného štadióna a náklady súvisiace s technicko-organizačným zabezpečením akcií v priestoroch zimného štadióna: a) prevádzkové náklady spojené
s dodávkou elektrickej energie, dodávkou tepla, úžitkovej vody, vodného a stočného, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku zimného štadióna za účelom zabezpečenia
podmienok pre rozvoj žiackeho a mládežníckeho hokeja, ženského hokeja, krasokorčuľovania, korčuľovania detí a žiakov materských a základných škôl a verejného
korčuľovania.
b) prevádzkové náklady spojené so službami technicko-organizačného zabezpečenia žiackych a mládežníckych hokejových zápasov a ich tréningového procesu, ženského
hokeja, krasokorčuľovania, korčuľovania detí a žiakov materských a základných škôl a verejného korčuľovania.

HKM, a.s., Zvolen

2. Technicko-organizačným zabezpečením mládežníckych hokejových zápasov a ich tréningového procesu, ženského hokeja, krasokorčuľovania, korčuľovania detí a žiakov
materských a základných škôl a verejného korčuľovania, sa na účely bodu 1 písm. b) tohto článku rozumie najmä:
a) zabezpečenie súťažných žiackych a mládežníckych zápasov v mesiacoch január, február, marec, apríl, september, október, november a december roku 2018, ako aj
prípravných zápasov a turnajov organizovaných jednotlivými kategóriami,
b) príprava zimného štadióna (vrátane prípravy ľadovej plochy, zabezpečenia zdravotnej služby, ozvučenia haly) na zabezpečenie tréningového procesu žiackych a
mládežníckych hokejových družstiev, činnosti ženského hokeja, krasokorčuľovania vrátane krasokorčuliarskych podujatí, korčuľovania detí a žiakov materských a základných
330 000,00 škôl a verejného korčuľovania,
rozvoj a podpora žiackeho a mládežníckeho hokeja vo Zvolene: a) náklady na prepravu hokejových športových tried a hokejovej prípravky zo Základnej školy Námestie
mládeže 587/17 vo Zvolene na zimný štadión a späť, prepravu družstiev juniorov, dorastu, hokejových tried a prípravky na zápasy a sústredenia ako i prepravu detí
materských škôl a žiakov základných škôl na kurzy korčuľovania,
b) strava a ubytovanie (vrátanie preplatenia miestnej dane za ubytovanie) na zápasoch mimo zimného štadióna vo Zvolene, pre družstvá juniorov, dorastu, hokejových tried a
prípravky, iontové nápoje pre športovcov v kategóriách junior, dorast, kadeti (9.ročník základnej školy,
c) nákup hokejovej výstroje (okrem korčúľ) pre družstvá juniorov, dorastu, hokejových tried a prípravky,
d) náklady na materiálne zabezpečenie nevyhnutné k odohratiu hokejových zápasov družstiev mládeže (t.j. najmä siete na bránky, puky, ochranné siete, mantinelové okopové
dosky, výbavu fit centra na zimnom štadióne,
e) prenájom priestorov na rehabilitačné, regeneračné a športové služby pre letnú hokejovú prípravu žiakov a mládeže ako i ostatnú prípravu mimo ľadovej plochy, resp.
70 000,00 samotné poskytnutie rehabilitačných, regeneračných a športových služieb tretím subjektom.

MFK Zvolen, a.s.

a) náklady spojené s dodávkou elektrickej energie, plynu, vody a vodného a stočného, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku areálu futbalového štadióna vo Zvolene za účelom
zabezpečenia podmienok pre rozvoj žiackeho a mládežníckeho futbalu.
b) náklady spojené so službami technicko-organizačného zabezpečenia žiackeho a mládežníckeho futbalu spočívajúcimi v údržbe trávnatých plôch (najmä odvzdušňovanie,
48 000,00 pieskovanie, hnojenie, zasiatie trávnych semien, kosenie a valcovanie a odhŕňanie snehu), ktorá je nevyhnutná pre prevádzku areálu futbalového štadióna vo Zvolene.

MFK Zvolen, a.s.

rozvoj a podpora žiackeho a mládežníckeho futbalu v MFK Zvolen: a) na prepravu mládežníckych družstiev na prípravné a majstrovské zápasy a na futbalové sústredenia na
území Slovenska a v zahraničí,
b) na pitný režim, stravu a štartovné pre mládežnícke družstvá na prípravné a majstrovské zápasy,
c) na nákup športových potrieb a športových pomôcok pre mládežnícke družstvá (dresy a športové oblečenie vrátane potlače, lopty, športová obuv) slúžiace na tréningový
proces mládežníckych družstiev, vybavenie futbalových ihrísk (futbalové brány, siete na futbalové brány, materiál a technické zariadenia na značenia futbalových ihrísk,
58 000,00 striedačky, materiál a vybavenie futbalových ihrísk a šatní, skrinky, lavice, interaktívne tabule, vešiaky, stoly, stoličky, apod.).

1.
HKM, a.s., Zvolen

2.

3.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene

4.

Centrum komunitného organizovania,
Banská Bystrica

usporiadanie podujatia „45. ročník medzinárodného divadelného festivalu Zámocké hry Zvolenské 2018“ - náklady na propagáciu a publicistiku, náklady na ubytovanie
hosťujúcich súborov, náklady za odohraté predstavenia hosťujúcich súborov, náklady na dopravu umeleckých súborov, techniky a kulís hosťujúcich súborov, náklady za
12 000,00 osvetľovacie a ozvučovacie služby
Organizačno-technické zabezpečenie prevádzky občianskeho centra – OKO Zvolen na sídlisku Zvolen-Západ, realizácia podujatí, t. j. príprava, propagácia a organizácia
podujatí, vrátane služieb a technického zabezpečenia (príprava miestností, administratívne činnosti,ekonomicko administratívno-technická prevádzka centra, ozvučenie,
osvetlenie, inštalácia a pod.), inštalácia prístrojov na pokrytie celého priestoru komunitného centra, nákup tlačiarne, tonerov, nákup kancelárskych potrieb, kopírovanie,
príprava a roznos letákov, nákup jednorázových príborov, tanierov a pohárov, nákup a zabezpečenie športových potrieb, športového materiálu, nákup hygienických potrieb,
15 000,00 upratovacích pomôcok, čistiacich potrieb, nákup nábytku.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK v zmysle zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach
1.

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo
Zvolene

SPOLU

2 500,00 nákup knižničného fondu

535 500,00

