Prehľad podaných žiadostí a návrh výšky dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021
Komisia
Oblasť

P.č.

Názov organizácie žiadateľ

Regionálny spolok
včelárov Slovenska

1.

Komisia životného prostredia a verejnej zelene
Tvorba a ochrana životného prostredia
Názov
projektu
(zo str. 1
žiadosti)

Včela a človek

Celková
požadovaná
suma
(zo str.2
žiadosti)

Názov aktivity
termín realizácie

1. Prezentácia
včelárenia a včelých
produktov pre širokú
1280€ z 1600€
verejnosť
2. Ukážka včelárenia v
praxi
1.1. Čistenie okolia
studničiek ....
Marec máj

2.

3.

4.

5.

Slovenský skauting,
120. zbor prof. Bileca
Humenné

Naše studničky II 700€ z 1000€

Pomáhaj a chráň

Vzdelávaj,
pomáhaj a chráň

SZZ RV Bratislava SZZ ZO Pokrok
Humenné EČ. 3116

Skrášlenie
záhradkárskej
oblasti

ZO Slovenský zväz
chovateľov

Chovateľská
výstava

8000€ z
10000€

1 200 €

400 €

Účel použitia

Dátum realizácie

Navrhovaná Navrhovaná
suma na
suma
aktivitu
celkom

nájom sály 200€; informačné a propagačné
materiály 200€; výkup medu na súťaž 300€;
platba za odbornú prednášku 250€; kultúrno
programová vložka 125€; občerstvenie pre
usporiadateľov 125€

august - september

objednávka autobusu 360€;

august - september

360

1200

175 €

náradie a materiál potrebný na výrobu
prístreškov 150€;

marec - máj

150

1.2. Letný tábor
júl-august

700 €

drevo potrebné na výrobu prístreškov 350€;
náradie a materiál potrebný na výrobu
prístreškov 150€; občerstvenie strava pre
účastníkov 150€;

júl - august

650

1.3. Osadenie
prístreškov
september-október

125 €

náradie a materiál potrebný na výrobu
prístreškov 50€; občerstvenie strava pre
účastníkov 25€;

september - október

75

nájomné a energie na prevádzku 2500€;
kastrácie, operácie a ďalši veterinárne
ošetrenia pouličných zvierat 2200€; náklady
na úpravu terénu po záplave, zabezpečenie
proti povodni 300€

celoročne

5000

1.1. Činnosť OZ
celoročne

Skrášlenie
7000€ z 8400€ záhradkárskej oblasti
rok 2021

1500€ z 2020€

Požadovaná
suma na
aktivitu

Chovateľská výstava
jeseň 2021

7000

oprava cesty a rigolov 4500€; oprava a
vyčistenie nádrží 2000€; oprava potrubia a
čerpadiel 1000€; oplotenie oprava, doplnenie
900€

1500

zaplatenie posudzovateľom 100€; dovoz a
odvoz výstavných klietok 50€; nákup
výstavných klietok 350€; nákup dosiek pod
výstavné klietky 75€; nákup krmív 100€; nákup
cien pre najlepších chovateľov 200€;
prenájom priestorov 150€; mediálna reklama,
letáky, katalóg 100€;

Poznámka

1 560 €

875 €

0€

rok 2021

začiatok jesene

5 000 €

1125

Komisia žiadosť o dotáciu vylúčila
z dôvodu, že nesplňa podmienky
stanovené VZN

1 125 €

8 560 €
V Humennom 19.11.2020

Tomáš Šudík, predseda komisie v.r.
Zapísala: Ing. Pastoráková, tajomníčka komisie v.r.

schválil

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

Overil: Ladislav Andrejco, člen komisie v.r.

V Humennom

PhDr. Ing. Miloš Meričko,
primátor mesta v.r.

