
P.č. Žiadateľ

Naposledy 

poskytnutá 

dotácia 

Požiadavka          

I. etapa 2021

Použite dotácie 

podľa rozpočtu 

žiadateľa

Schválená 

výška dotácie 

Účel - Použite 

dotácie navrhované 

komisiou

Názov akcie Realizácia akcie

1.
Klub silového 

trojboja T+T

rok 2020         

900 €
1 500,00 € technické vybavenie 1 200,00 € technické vybavenie Silový trojboj - technické vybavenie rok 2021

2.

Klub 

slovenských 

turistov Slovan 

Sabinov

rok 2019          

200 €
2 500,00 €

organizácia výročia a 

propagácia mesta 

Sabinov v turizme

2 500,00 €
organizácia výročia a 

propagácia mesta 

Sabinov v turizme

90. rokov organizovanej turistiky v 

Sabinove
rok 2021

3.
Mestský 

futbalový klub

rok 2020        

11 000 €
35 000,00 €

štartovné, poplatky 

VsFZ, dopravné a 

ubytovanie, 

občerstvenie, strava, 

propagačné materiály, 

dovybavenie 

materiálom, oslavy 

100. výročia založenie 

klubu

15 450,00 €

štartovné, poplatky 

VsFZ, dopravné a 

ubytovanie, 

občerstvenie, strava, 

propagačné materiály, 

dovybavenie materiálom, 

oslavy 100. výročia 

založenie klubu

Účasť MFK Slovan Sabinov v 

súťažiach VsFZ
rok 2021

4.
VIVA LA MUSICA 

o.z.
5 000,00 €

zvukové nahrávky, 

kostýmy, nácvik, 

svetel.efekty, 

tech.personál, 

doprava, občerstvenie, 

video produkcia

0,00 €

zvukové nahrávky, 

kostýmy, nácvik, 

svetel.efekty, 

tech.personál, doprava, 

občerstvenie, video 

produkcia

SABINAS REX, rocková opera rok 2021

Schválené dotácie z rozpočtu na rok 2021 - I. Etapa                                          

Rozdelená suma v zmysle VZN 33 600 €       (rozpočet 48 000 €)

I. etapa 2021                 



5. 
Sabinovský 

florbalový klub 

rok 2020         

5 900 €
10 000,00 €

dopravné, štartovné, 

súťažno-organizačné 

poplatky

7 250,00 €
dopravné, štartovné, 

súťažno-organizačné 

poplatky

Extraliga žien (celoštátna), 2. liga 

mužov, krajské východoslov.ligy ml. a 

st. žiakov, ml. a st. prípravky

rok 2021

6. 
Karate klub 

KATSUDO

rok 2020         

3 400 €
10 000,00 €

dopravné, štartovné, 

nákup športových 

pomôcok

4 800,00 €
dopravné, štartovné, 

nákup športových 

pomôcok

Podpora klubu pre rozvoj talentovanej 

mládeže a seniorov na domácich, 

medzinárodných, svetových 

podujatiach

rok 2021

7. 

DOMKA - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

stred.Sabinov

rok 2020         

750 €
2 000,00 €

formácia animátorov, 

klubová 

celoroč.činnosť, akcie 

pre verejnosť

2 000,00 €
formácia animátorov, 

klubová celoroč.činnosť, 

akcie pre verejnosť

Pravidelná činnosť s mládežou rok 2021

8.

Slovenský zväz 

telesne 

postihnutých - 

základná 

organizácia

rok 2019          

250 €
810,00 €

Dilomy, ceny, kvety, 

občerstvenie
400,00 €

Dilomy, ceny, kvety, 

občerstvenie

Letné športové hry zdravotne 

postihnutých občanov
rok 2021

Spolu 66 810,00 € 33 600,00 €


