Prehľad podaných žiadostí a návrh výšky dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022
Komisia
Oblasť

ŠPORTU

Celková
požadov
Názov
Názov projektu
aná
P.č. organizácie (zo str. 1 žiadosti)
suma
žiadateľ
(zo str.2
žiadosti)

Názov aktivity

Podpora a rozvoj futbalu
mládeže
1.

2

FK Humenné

Podpora a rozvoj
futbalu

Petist bike Deti na Bike, Športová
klub cyklistiky
činnosť klubu

Materiálno technické
Taekwondo
3
zabezpečenie klubu a
klub Humenné
účasť na turnajoch

4

HC 19
Humenné

Požadovan
á suma na
aktivitu

50 000

175 000
Podpora a rozvoj futbalu
dospelých

125 000

Športová činnosť klubu

11 000

Odplata trénera

3 000

Účel použitia

mzdy a odmeny, doprava a
cestovné, strava a občerstvenie,
členské poplatky, organizačné
náklady, rege a MTZ
mzdy a odmeny, doprava a
cestovné, strava a občerstvenie,
členské poplatky,
administratívne náklady, rege a
MTZ

Dátum
realizácie

2022

Navrhovaná
Navrhovaná Pozná
suma na
suma celkom mka
aktivitu

50000
165178 €

2022

115178

cestovné, štartovné, ubytovanie,
stravné

2022

1803

tréningový proces

2022

2000

4803 €

15 000

Preteky Deti na Bike
2022

1 000

Materiálno technické
zabezpečenie klubu

4 000

8 000

Rozvoj hokeja v meste 120 000

Účasť na turnajoch

4 000

Rozvoj hokeja v meste

120 000

ceny, propagácia, kancelársky
materiál, ozvučenie,
26.6.2022
občerstvenie
Nakúpenie materiálno
technického zabezpečenia klubu,
2022
športového oblečenia, oboky,
elektronické papučky
účasť na extraligách v SR,
zahraničných turnajoch,
2022
cestovné, štartovné, ubytovanie
doprava, strava, odmeny,
materiálne vybavenie

2022

1000

0
537 €
537

89446

89446 €

Rozvoj mládežníckeho
1. Tenisový
tenisu v meste a
5
klub Humenné prevádzka tenisového
areálu

6

7

Lezecký klub
Humenné

Športový klub
stolného
tenisu v
Humennom

Technické a
materiálne
zabezpečenie
lezeckého klubu

Zvýšenie úrovne
stolného tenisu v
Humennom

Halové futbalové
Oblastný
turnaje pre
8 futbalový zväz
mládežnícke kategórie
Humenné
a finále pohára

39 000

300

Športová činnosť

25 000

ten. lopty, pomôcky, výstroj,
oblečenie, odmeny, doprava,
občerstvenie, ubytovanie,
štartovné, školenia

Organizačné a technické
zabezpečenie tenisových
turnajov

2 500

náklady na rozhodcov, tenisové
lopty, trofeje, ceny

2022

2022

4000

2022

8297

0
12297 €

Prevádzka tenisových
ihrísk

7 500

antuka, vybavenie areálu, oprava
chodníkov, tribún, údržba, mzda
a odvody na správcu areálu

Rekonštrukcia šatní a
sociálnych zariadení v
budove TA

4 000

Rekonštrukcia šatní a sociálnych
zariadení v budove TA

2022

0

Technické a materiálne
zabezpečenie lezeckého
klubu

300

MTZ - laná, pomôcky na
istenie,prilby, smyčky,lezečky,
Mg, cepiny, karabíny, sedacie
úväzy, prenájom MŠH

2022

300

prevádzka a činnosť
športových organizácií

26 300

odmeny, nájomné, MTZ,
účtovníctvo, web, cestovné,
ubytovanie, prevádzka klubu

2022

9657
11657 €

29 300

1 400

300

Memoriál F.
Karandyšovského

3000

tričká, ceny, diplomy, MTZ

9/2022

2000

Halové futbalové turnaje
pre mládežnícke
kategórie

1 000

prenájom MŠH, ceny diplomy,
občerstvenie, náklady
rozhodcov, lopty

21.25.2.2022

1000

Finále pohára

400

prenájom FŠ, ceny, trofeje,
občerstvenie

Máj – Júl
2022

1000 €
0

9

10

1. Basket klub
Basketbal pre mládež
Humenné

1. Atletický Atletika - kráľovná
klub Humenné
športu

7 965

21 000

Rozvoj mládežníckého
basketbalu v meste
Humenné

7 965

Tréningový proces

2 200

Preteky (okres, kraj,
Slovensko,
medzinárodné)

8 000

Bežecké preteky v meste

Materiálne vybavenie

Športové sústredenia,
letné a zimné
kempy/tábory/

Prevádzka KK Krasow

11

KK
KRASOW
HUMENNÉ

Prevádzka
krasokorčuliarskeho
klubu, Humenská
korčuľa a testy

materiálne vybavenie, náklady
na družstvá v súťažiach,
organizácia turnaja kadetov,
letná príprava družstiev,
prenájom športovej haly,
odmeny trénerov
prenájom telocvične, športovísk,
posilňovne, cestovné,
regenerácia

2022

2714

2022

2200

cestovné, štartovné, ubytovanie,
stravné

2022

5800

3 000

ceny, trička, medaile, poháre,
sošky, občerstvenie

2022

2000

3 400

tretry, botasky, športové
oblečenie, fotobunky,
športestery, stopky, ukazovacie
tabule, bloky, prekážky

2022

3000

4 400

sústredenia pred ME, MS,
pobyty letné, zimné Tatry,
regenerácia, fyzioterapeut,
masáže, doplnková výživa,
reklamný materiál, prenájmy
športovísk

2022

2099

8 000

náklady na trenérov, prenájom
telocvične, zakúpenie klubových
dresov, zakúpenie špeciálnych
krasokorčuliarskych
tréningových pomôcok

2022

646

2714 €

15099 €

3146 €

11 000

Humenská korčuľa a
testy

3 000

prenájom techniky, ubytovanie a
odmeny pre rozhodcov, strava,
vecné ceny, diplomy, medaily,
9-12/2022
poháre pre súťažiacich,
občerstvenie, úprava interiéru
štadióna ( výzdoba)

2500

12

Oblastné
športové
centrum
Humenné

Mestské športové
súťaže a turnaje

Na činnosť
Plavecký klub
Plaveckého klubu
13
Chemes
Chemes Humenné pre
Humenné
rok 2022
Športový klub
14 Gymnázium
Humenné

15

Junior šport
klub - plus

16 Šachy Reinter

Volejbal

Súťažná sezóna
mládežníckeho klubu
na rok 2021/22 a
2022/23

Šach v Humennom

1 100

26 000

17 170

63 000

500

prenájom priestorov, športová
vystroj, ceny trofeje diplomy

2022

500

300

prenájom priestorov, športová
vystroj, ceny trofeje diplomy

5-9/2022

0

300

prenájom priestorov, športová
vystroj, ceny trofeje diplomy

5-9/2022

300

Na čínnosť Plaveckého
klubu Chemes Humenné
a športové súťaže

26 000

cestovné náklady, stravovanie,
ubytovanie, štartovné, MTZ,
jednotné oblečenie, sústredenia,
odmeny pre trénerov

2022

12 920

Prevádzka a činnosť
športovej organizácie

16 400

Nájom cestovné, ubytovanie,
strava, odmeny, MTZ

2022

6868

Humenné Cup 2021

770

strava, ceny, odmeny

2022

770

2022

41559

2022

500

2022

500

Bedminton hra pre
všetkých
Tenisový turnaj pre
rekreačných hráčov vo
dvojhre a štvorhre
Mestská tenisová
vyzývacia súťaž v
mládežníckych
kategóriách

Súťažná sezóna
mládežníckeho klubu na
rok 2021/22 a 2022/23

63 000

Humenský šachový
festival Fénix 2022

500

Prevádzka a činnosť
športových organizácií

1 000

Podpora mládežníckeho
športu

5 200

7 000

Organizovanie
konferencií, seminárov a
prednášok v telovýchove
a športe

300

doprava, strava, réžia zápasov,
odmeny, poplatky, MTZ,
prenájom, účtovníctvo,
štartovné, korčuliarsky program,
turnaje
prenájom, organizačné
zabezpečenie, MTZ,
občerstvenie, cenový fond,
propagácia, ubytovanie,
cestovné, stravné
nájom, softvér a licencie, mzdy,
poplatky, web sídlo, odborná
literatúra, propagácia
športové oblečenie, MTZ,
poplatky, náklady na ligové
zápasy, poistenie, talenty na
MS,ME
réžia súťažných podujatí,
vzdelávanie, členské poplatky,
školenia

800 €

12920 €

7638 €

41559 €

3480 €
2022

2480

2022

0

HBK Levíčata
17
Humenné

Levíčatá v pohybe

41 800

41 800

plat trénerov, nákup
tréningových pomôcok,
hokejbalovej výstroje, extraliga
mládeže, organizácia
extraligových turnajov,
hokejabalových táborov a
kempov

4 730

strava, občerstvenie,organizačné
zabezpečenie, online registrácia,
časomiera, cena a diplomy,
29.05.2022
rozhodca,štartovné, propagácia,
foto a video z preteku

Nočný pretek na
Hubkovej

2 530

strava, občerstvenie,organizačné
zabezpečenie, online registrácia,
časomiera, cena a diplomy,
25.06.2022
rozhodca,štartovné, propagácia,
foto a video z preteku

Memoriál Tibora
Herbsta

200

Kickboxerske talenty

9 523

Súťažná sezóna
mládežníckeho klubu na
rok 2021/22 a 2022/23

Cez Iľovnícky hrebeň

18

Slovenský
Cykloklub
Humenné

Rozvoj a podpora
cyklistiky v okrese
Humenné

RBK kickbox Kickboxerske talenty
19
Humenné
a pohybový tábor

20

21

Bežecký klub
Humenné

Humenský beh
Hubkovou

ŠK MIKO Boxom k zdraviu
CVČ Dúha

7 460

11 138

700

600

Pohybový tábor

1 615

Humenský beh
Hubkovou

700

Boxom k zdraviu

600

občerstvenie na trati

2022

2630

2530

16.10.2022

Nájom cestovné, ubytovanie,
2022
strava, odmeny, MTZ
strava, ceny, odmeny, náradie a
12.7.náčinie
16.8.2022
občerstvenie, odmeny, medaile,
štartové číslo, organizačné
8-9/2022
zabezpečenie, prezentácia,
prenájom
prenájom priestorov, MTZ,
tréningové vybavenie

2630 €

2022

2530 €
0

0
366
966 €
600

700 €
700
600

600 €

380000 €
V Humennom 14.1.2022

...................................................................

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

