
P.č. Žiadateľ

Naposledy 

poskytnutá 

dotácia 

Požiadavka          

II. etapa 2021

Náklady 

spojené s 

nájmom 

športovísk v 

meste 

Sabinov

Použite dotácie podľa 

rozpočtu žiadateľa

Schválená 

výška dotácie 

Účel - Použite dotácie 

navrhované komisiou

Účel - uvedený v 

žiadosti v súlade s 

VZN

Názov akcie Realizácia akcie

1.
Klub silového 

trojboja T+T

rok 2021         

1 200 €
1 000,00 € Doprava 640,00 € Doprava

vzdelávanie, výchova 

a rozvoj telesnej 

kultúry

Silový trojboj - doprava rok 2021

1 940,00 €

materiálne vybavenie 

(dresy, loptičky, hokejky, 

šport.oblčenie...),

9 000,00 €
prenájom športovej haly v 

Sabinove 

3.
Tvoriví umelci 

Šariša

rok 2020      

500 €
3 000,00 € Akordeón 1 140,00 € Akordeón

Tvorba, rozvoj, 

ochrana, obnova a 

prezentácia 

duchovných a 

kultúrnych hodnôt

Reprezentácia mesta Sabinov na 

domácich a medzinárodných 

festivaloch

2021

4. Mgr. Juraj Karniš 25 000,00 € Bronzový odliatok sochy 0 € Bronzový odliatok sochy

Tvorba, rozvoj, 

ochrana, obnova a 

prezentácia 

duchovných a 

kultúrnych hodnôt. 

Podpora regionálneho 

rozvoja

Projekt SOCHA NA KORZE 2021

5. 

DOMKA - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

stredisko 

Sabinov

rok 2021          

2 000 €
1 000,00 €

Strava a ubytovanie, 

materiálne vybavenie 

(šport.náčinie, ozvučenie)

400 €

Strava a ubytovanie, 

materiálne vybavenie 

(šport.náčinie, ozvučenie)

Rozvoj vedy, 

vzdelania, telovýchovy
Letné tábory 2021

Rozdeliť    63 380 €       na prenájom športovísk v meste Sabinov ( športová hala, ľadová plocha a futbalový štadión s ihriskom )

2.

materiálne vybavenie 

(dresy, loptičky, hokejky, 

šport.oblčenie...), 

prenájom šport.haly 

9 000,00 €3 000,00 €
rok 2021         

7 250 €

Sabinovský 

florbalový klub 

Extraliga žien (celoštátna), 

Majstrovstvá Slovenska dets.kategórií, 

Krajské ligy mužov, dorastu, st.žiadkov, 

ml.žiakov,st.prípravky, ml.prípravky

rozvoj vedy, 

vzdelania, telovýchovy

Schválené dotácie z rozpočtu na rok 2021 - II. Etapa                                          

Schválená suma 14 400 €       bez nákladov spojených s nájmom 

II. etapa 2021                 

2021



6. OZ Poď von! 700,00 € materiál a pomôcky 300 € materiál a pomôcky Rozvoj vzdelávania a 

telovýchovy

Činnosť lesného klubu Sabinov 2021

33 980,00 €

prenájom športovej haly v 

Sabinove + prenájom 

ľadovej plochy v Sabinove

6 720,00 €

štartovné a iné poplatky, 

dopravné, hokejové 

výstroje a sety, prilby, 

rukavice, dresy, korčule, 

suspenzory, lakte, 

nohavice, chrániče, štucne 

šnúrky, puky, hokejky, 

hokej.pomôcky na 

tréningy, podporné hrazdy 

na korčuľovanie,prenájom 

priestorov a ľadu na 

tréningový poces mimo 

Sabinova

2 840 €

štartovné, poplatky VsFZ, 

dopravné a ubytovanie, 

propagačné materiály, 

publicita, dovybavneie 

materiálom 

20 400 €

prenájom futbalového 

štadióna s ihriskom a 

umelou hracou plochou v 

Sabinove

9.
Pohoda Dart 

Club Sabinov
1 500,00 €

cestovné, štartovné, 

terče, pomôcky pre 

hráčov, dresy

420 €
cestovné, štartovné, terče, 

pomôcky pre hráčov, dresy

vzdelávanie, výchova 

a rozvoj telesnej 

kultúry

Materiálno-technické zabezpečenie 2021

Spolu 70 200,00 € 63 380,00 € 77 780,00 €

z toho 14 400 € na činnosť 

a 63 380 € na prenájom 

športovísk v meste 

20 400,00 €
Rozvoj telovýchovy a 

vzdelávania 

Účasť MFK Slovan Sabinov v 

súťažiach VsFZ
2021

štartovné, poplatky VsFZ, 

dopravné a ubytovanie, 

občerstvenie, strava pre 

hráčov, propagačné 

materiály, publicita, 

dovybavneie materiálom, 

prenájom futbalového 

štadióna s ihriskom a 

umelou hracou plochou

7. 

8.

Hokejový klub 

Sabinov

rok 2020         

8 460 €
17 000,00 € 33 980,00 €

prenájom priestorov a 

ľadu na tréningový poces, 

štartovné a iné poplatky, 

dopravné, stravné, pitný 

režim, hokejové výstroje a 

sety, prilby, rukavice, 

dresy, korčule, 

suspenzory, lakte, 

nohavice, chrániče, 

štucne šnúrky, puky, 

hokejky, hokej.pomôcky 

na tréningy, podporné 

hrazdy na korčuľovanie

Rozvoj vedy, 

vzdelania, telovýchovy

Celoslovenské a regionálne hokejové 

súťaže v ľadovom hokeji
2021

Mestský 

futbalový klub 

Sabinov

rok 2021         

15 450 €
18 000,00 €


