
P.č. Žiadateľ

Naposledy 

poskytnutá 

dotácia v r. 

2019

Požiadavka          

I. etapa 2020

Použite dotácie 

podľa rozpočtu 

žiadateľa

Schválená 

výška dotácie - 

uznesenie č. 

113 zo dňa 

6.2.2020

Účel - Použite 

dotácie navrhované 

komisiou

Názov akcie Realizácia akcie

1.
Klub silového 

trojboja T+T

rok 2019         

1 600 €
2 000,00 € ubytovanie, doprava 900,00 € ubytovanie, doprava Silový trojboj - doprava rok 2020

2.

Mestský 

futbalový klub  

Sabinov

rok 2019          

17 900 €
32 500,00 €

štartovné, cestovné, 

ubytovanie, 

občestvenie, publicita, 

výbava

11 000,00 €

poplatky SFZ, 

súťažnoorganizačné 

poplatky, 

štartovné,doprava, 

materiálne vybavenie

Účasť MFK Slovan Sabinov v 

súťažiach VsFZ
rok 2020

3.
Rodičovské 

združenie

rok 2019              

2 000 €
4 000,00 € kostýmy, ubytovanie 1 340,00 € kostýmy

Majstrovstvá Slovenska v 

mažoretkovom športe 2020
rok 2020

4.
Bedmintonový 

klub Sabinov

rok 2016        

400 €
800,00 € materiálne vybavenie 450,00 € materiálne vybavenie

III. Liga Východ zmiešaných družstiev 

dospelých, Oblastné majstrovstvá
rok 2020

5.
Tvoriví umelci 

Šariša

rok 2018         

400 € 
4 100,00 € tenečná obuv, kroje 500,00 € tanečná obuv, kroje

Reprezentácia mesta Sabinov na 

domácich a medzinárodných 

festivaloch

rok 2020

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu na rok 2020 - I. Etapa                                          

Rozdeliť   maximálne 35 000 €       (rozpočet 50 000 €)

I. etapa 2020                 



6.

Sabinovský 

florbalový klub 

Sabinov

rok 2019       

12 000 €
15 000,00 €

dopravné, štartovné a 

súťažno-organizačné 

poplatky

5 900,00 €
dopravné, štartovné a 

súťažno-organizačné 

poplatky

Extraliga žien, 1. liga mužov, kraj.liga 

mladšej a staršej prípravky, kraj.liga 

mladších a starších žiakov, kraj.liga 

mužov, Majstrovstvá Slovenska detí

rok 2020

7.
Šachový klub 

Sabinov

rok 2019         

1 500 €
9 000,00 € cestovné, štartovné 1 300,00 € cestovné, štartovné

Súťaže družstiev: 1. liga (celoštátna), 2. 

liga, 3, 4 liga, dorastenecka liga 

celoštátna, MSR mládeže jednotlivcov 

v Praktickom šachu, v rapid šachu, v 

bleskovom šachu a MSR družstiev. 

Súťaže jednotlivcov - mládež, dospelí.

rok 2020

8.

DOMKA - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

stred.Sabinov

rok 2019         

500 €
2 500,00 €

kancel., čistiace, hyg. 

a šport. potreby, 

materiál na údržbu, 

pingpong.stôl + 

príslušenstvo, 2ks 

stôl+20 stoličiek, 

tlačiareň, projektor

750,00 €
pinpongový stôl + 

príslušenstvo, 

tlačiareň,projektor

Pravidelná činnosť s mládežou rok 2020

9.
Karate klub 

Katsudo Sabinov

rok 2019          

6 200 €
13 000,00 €

doprava, štartovné, 

nákup športových 

pomôcok

3 400,00 €
doprava, štartovné, 

nákup športových 

pomôcok

Podpora klubu a talentovanej mládeže 

a seniorov karate klubu na športových 

podujatiach v karate

rok 2020

10.
 Hokejový klub 

Sabinov 

rok 2019       

14 200 €
26 000,00 €

prenájom priestorov a 

ľadu, štartovné, 

dopravné, stravné, 

hokej.výstroj

8 460,00 €
prenájom priestorov a 

ľadu, štartovné, 

dopravné,  hokej.výstroj

 Celoslovenské a regionálne hokejové 

súťaže v ľadovom hokeji 
rok 2020

11.
 Karate klub 

Sabinov 

rok 2019         

1 900 €
6 600,00 €

štartovné, cestovné, 

ubytovanie
1 000,00 €

štartovné, cestovné, 

ubytovanie

 Daj šancu všetkým, zviditeľni svoj 

región !!!! 
rok 2020

Spolu 115 500,00 € 35 000,00 €


