Poradové číslo

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti v roku 2020

1.

2.

Žiadateľ

Dôvod - účel

Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, „Turnaj vo vybíjanej a turnaj v prehadzovanej", občerstvenie pre deti, ceny
040 12 Košice -Nad jazerom, IČO: 35 561 599 pre víťazov (medaile, poháre) športové potreby ( lopty, píšťalky).

G mini Dance team,
Sputniková 7,
040 12 Košice - Nad jazerom,
42 323 762

Chod a prevádzka G Mini Dance teamu: prenájom priestorov na
organizovanie projektov, prepožičanie technického zabezpečenia na
IČO: organizovanie akcií, nákup kostýmov, doplnkov, štartovné poplatky na
tanečných súťažiach, autobusová preprava na súťaže

Schválená
MiZ

300,-€

Poskytnutá
čiastka

nie je
uzavretá
zmluva

800,-€

800,-€
Základná škola

3.

4.

Na realizáciu projektu „Zelená škola“, kompostéry, nádoby na dažďovú vodu

Bukovecká 17,
040
12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 31 263 151
Základná umelecká škola Irkutská 1 040 12
"Tvorivá škola" kúpa hrnčiarskeho kruhu
Košice, IČO: 35540443

500,- €

500,-€
400,- €

400,-€

5.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska,
Klub kresťanských seniorov Košice - Nad
jazerom, Levočská 5,
040 12 Košice - Nad jazerom,
IČO: 31 745 741

priebežné čerpanie pre klub KKS – Jazero, realizácia plánovaných akcií
1300,-€
461,50 €

6.

Jazero pre všetkých,
Bukovecká 1369/10,
040 12 Košice – Nad jazerom,
IČO: 50 151 703

Beach Voleyball turnaj 2020 - prenájom športoviska, vecné ceny, prenájom
ozvučenia, mzda DJ a moderátor, nákup občerstvenia

500,- €

500,-€

7.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 00470309; ZO
SZPB Košice – Juh – oblastný výbor SZPB
Košice

Zájazd na Duklu pre vybraných študentov z MČ Jazero, Volejbalový turnaj
IV. Ročník, úhrada dopravy-autobus, medaile, poháre a tričká
350,- €

nečerpaná

Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučinova 2, Projekt: "Nákup kníh Jazerčanom„ pre tri pobočky a to na ZŠ Bukovecká,
8.
043 59 Košice, IČO: 00189006
Jenisejská a Družicová, ktoré navštevuje cca 1500 zaregistrovaných
čitateľov.
PIMPOLLO, občianske združenie, Čingovská 9, Akcia: PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA - zábovno vzdelávacia hra pre deti,
040 12 Košice, IČO: 42331641
rodičov a učiteľov, Na spracovanie a tlač brožúrok, prenájom priestorov,
kultúrny program, tlač plagátov a letákov
9.

300,-€

300,-€

600,-€

600,-€
Školský športový klub TYDAM Košice,
Na úhrau činnosti klubu, materiálne vybavenie družstva (oblečenie, lopty,
Užhorodská 1, 040 11 Košice,
IČO: pomôcky), vklady do súťaží a úhrada činnosti rozhodcov, doprava na
35 554 916
súťažné, turnajové a priateľské zápasy; nájom tréningových priestorov 10.
telocvične

700,-€

700,-€
Detská organizácia FRIGO,
Jantárová 10, 040 01 Košice,
11.
35 545 054

„Prebehnime vo výchove ulicu“, realizácia mimoškolských aktivít pre deti a
IČO: mladých ľudí, výlety, podujatia, tvorivé dielne, prímestské tábory a iné. Na
ubytovanie, prepravu, materiál na tvorivé dielne , občerstvenie

700,-€

700,-€
Súkromné gymnázium, Dneperská 1,
040 12 Košice – Nad jazerom,
IČO: 31 262 767

12.

„ Voda nad zlato, alebo ako sa rodia chemici", nákup materiálu na realizáciu
aktivít projektu ( kancelárke a technické potreby, pomôcky potrebné
technické a kancelárske potreby, pomôcky potrebné k odobratiu
vvzoriek vody, ich uskladnenie), zabezpečenie občerstvenia a pitného
režimu pre dobrovoľníkov a redaktorov, nákup cien a darčekov pre deti,
prezentácia podpory MČ.

450,-€

450,-€

Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, 040 12 Košice,
IČO: 31257267

13.

„Zdravko i hravko“, vzbudiť a rozvíjať u detí pozitíve vnímanie zdravia,
zdravej výživy, zdravý životný štýl s krásnou prírodou. Nákup kancelárskych
potrieb, športové potreby, potravinárske suroviny,drobné ceny pre víťazov
turnajov súťaží a hier, drobné darčeky, občerstvenie, pitný režim a tvorba
fotodokumentácie.

400,- €

400,-€

14.

15.

Rímskokatolícka farnosť Svätých košických
mučeníkov, Košice - Nad jazerom, Nám.
Košických mučeníkov 1, 040 12 Košice

„Detský letný tábor 2020“ využitie voľného času počas prázdnin (súťaže,
výlety) realizácia detského letného tábora
500,- €

nie je
uzavretá
zmluva

Rodičovské združenie pri MŠ Azovská 1, 040 12 „Dopravná olympiáda“, 14 ročník Dopravnej olympiády pre MŠ zo sídliska..
Košice, IČO: 3 5556048
Na odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný materiál, výzdoba.
250,- €

250,-€
Občianske združenie TK "U Nás Ožiješ",
Galaktická 5, 040 12 Košice, IČO: 31965954

16.

„Roztancujme celé Jazero“, Tanečný deň 30.04.2020 : nákup materiálu na
realizáciu tanečného dňa (kostými, drobné športové a hudobné náčinie),
zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu, nákup cien, darčekov pre
víťazov, zabezpečenie fotodokumentácie pre deti.

400,- €

400,-€
17.

Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL, „DANCE SHOW, letný denný tanečno-športový tábor, Snow party" na
Rovníkova 5, 040 12 Košice, IČO: 50940210
prenájmy priestorov a zariadení, darčeky pre deti, sladké odmeny, výzdoba
sály, banner, nákup ocenení, športové pomôcky.

650,- €

650,-€
18.

Občianske združenie Cookies skating club
Košice, Šafáriková 21, 040 11 Košice, IČO:
42249376

„Inline korčuľovanie pre deti, mládež aj dospelých“, na materiálne
zabezpečenie a činnosť klubu v roku 2020 - nákup športového oblečenia a
náradia, prenájom športoviska.

700,- €

700,-€

19.

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná čá, 042 61 "Knižnica - moja brána do sveta kníh" rozšíriť záujem Jazerčanov o knižnicu
Košice, IČO: 31297838
a čítanie, rozšíriť ponuku knižného fondu. Na nákup knižného fondu

200,.€

200,-€
Čerpanie dotácií k 31.12.2020

10 000,-€

8 011,50€

