ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2018 - Oblasť KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Č.

Žiadateľ

Schválené dotácie v
zmysle uznesenia
MsZ č. 8/2018 zo dňa
26.02.2018

Účel dotácie

1.

Občania SEKIER MOŤOVÁ

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 - zabezpečovací
systém, nákup notebooku, tlačiarne, tonerov, predlžovacie káble, nákup kancelárskych potrieb a materiálu, nástenky, nákup športových potrieb,
športového materiálu, žinenky, karimatky, nákup materiálu a potrieb pre kreatívne a remeselné dielne, galantérny a ozdobný materiál, nákup
hygienických potrieb, príborov, tanierov, pohárov, servítok, upratovacích, čistiacich pomôcok a potrieb, zrkadlá, nábytok a iné nevyhnutné potreby pre
1 500,00 plnohodnotné zabezpečenie tanečných, športových a voľnočasových činností v občianskom združení.

2

Divadlo Zelienka

na činnosť ochotníckeho divadla, návrh a výroba scény, rekvizít, návrh a výroba, kúpa kostýmov, technické zabezpečenie - svetlo, zvuk, propagácia 1 000,00 propagačné materiály, bulletiny

3

Priatelia Zorničky

800,00 výroba 12 kusov vyšívaných dievčenských opleciek z regiónu Podpoľanie pre členov súboru

4

Občianske združenie
PRIATELIA MARÍNY

550,00 výroba 5 kusov ženského tradičného ľudového odevu podpolianskeho typu pre členov folklórneho súboru (sukňa, zástera, oplecko, brusliak (lajblík).

5

Zvolenský spevácky
zbor

organizačné a materiálne zabezpečenie X. ročníka Zvolenského festivalu speváckych zborov pri príležitosti 135. výročia založenia ZSZ, prenájom
priestorov pre nácviky, stravovanie a občerstvenie hosťujúcich zborov, sústredenia speváckeho zboru - strava a ubytovanie, dopravné a cestovné
750,00 náklady, propagácia a reklama, materiálové náklady a služby (napr. tlač, toner, kopírovanie).

6

Detský spevácky zbor
zvolenských škôl
ŠTVORLÍSTOK

na činnosť zboru - prenájom priestorov, ubytovanie a stravovanie pre priamych účastníkov podujatí, doprava, materiálové náklady, nákup a výroba, potlač
200,00 reprezentačného jednotného oblečenia, propagácia - letáky, vizitky, plagáty, bulletin.

7

Podborovský Spolok,
o.z.

Deň Borovej hory - prenájom pódia so strechou, prenájom stolových setov, prenájom stánkov, prenájom mobilných toaliet, výroba a tlač propagačných
200,00 materiálov

8

ARTsohl

Organizačno-materiálové zabezpečenie, návštevy výstav, cestovné, vstupné, zabezpečenie stravovania, ubytovania, občerstvenia a cestovného
200,00 vystavujúcim autorom, materiálové náklady a služby, nákup fotoaparátu

9

Jazdecký klub
ISOKMAN

nákup doplnkového výstroja na vozenie detí na koňoch počas pobytových a denných jazdeckých táborov a aktivít v rámci agroturistiky (madlá na koňa,
200,00 dečky pod madlá, lonž, lonžovací bičík, detské bezpečnostné vesty a prilby.

Banský Región - Terra
10 Montanae

SPOLU

Drevená veža na Barborskej ceste - vyhotovenie drevenej veže pre 23. zastavenie Pustý hrad, doprava veže na Pustý hrad a ukotvenie veže,
vyhotovenie informačnej tabule s 23 zastavením Pustý hrad; Vyhotovenie drevenej veže pre 24. zastavenie Zvolen, doprava veže do Zvolena a ukotvenie
200,00 veže, vyhotovenie informačnej tabule s 24 zastavením Zvolen

5 600,00

Príloha č.4

