Poskytnuté bežné dotácie v roku 2021 - kompetencia MiZ
č.

subjekt

účel

1.

Slovenský skauting
Východoslovenská oblasť
1. oddiel Dzive labute
Košice - Nad jazerom
IČO: 37792725

Projekt: "Skauti na Jazere" - podpora
rozbehnutia skautského oddielu v MČ.
Na nákup základných skautských pomôcok
a náradia, súčasti rovnošiat, skautských
šatiek, základné kancelárske potreby.

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

schválená vyčerpaná
čiastka
čiastka

200

200

Chod a prevádzka G Mini Dance teamu:
prenájom tanečných priestorov, zakúpenie
technického zariadenia, na zabezpečenie
kvalitného ozvučenia, na organizovanie
akcií, nákup kostýmov, doplnkov, cvičebné,
gymnastické zariadenie TATAMI.

1 400

1 400

Na činnosť klubu v roku 2021. Dotácia bude
použitá na dopravu, ubytovanie, stravná
jednotka, občerstvenie, lístky a vstupenky
na kultúrne podujatia, ceny do tomboly.

1 400

1 400

Zájazd na Duklu pre vybraných študentov
z MČ Jazero, Volejbalový turnaj IV. ročník,
úhrada dopravy, kvety k pamätníkom,
medaile, poháre a tričká

350

243

PIMPOLLO
občianske združenie
Čingovská 9, 040 12 Košice
IČO: 42331641

Akcia: PÁTRAČ TINO SPOZNÁVA –
zábavno- vzdelávacia hra pre deti, rodičov a
učiteľov, na spracovanie a tlač brožúrok,
prenájom priestorov, kultúrny program,
animátori ,akcie, tlač plagátov a letákov,
odmeny a darčeky pre deti.

950

950

Školský športový klub
TYDAM Košice
Užhorodská 1, 040 11 Košice
IČO: 35 554 916

Na úhradu činnosti klubu, materiálne
vybavenie družstva (oblečenie, lopty,
pomôcky), vklady do súťaží a úhrada
činnosti rozhodcov, doprava na súťažné,
turnajové a priateľské zápasy; nájom
tréningových priestorov - telocvične.

1 000

1 000

1 400

1 400

500

500

Združenie kresťanských
seniorov Slovenska, Klub
kresťanských seniorov Košice Nad jazerom, Levočská 5
040 12 Košice - Nad jazerom
IČO: 31 745 741
Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
Hlavná 68, 040 01 Košice
IČO: 00470309; ZO SZPB
Košice - Juh - oblastný výbor
SZPB Košice

Detská organizácia FRIGO
občianske združenie
Jantárová 10, 040 01 Košice
IČO: 35 545 054

Súkromné gymnázium
Dneperská 1
040 12 Košice - Nad jazerom
IČO: 31 262 767

„Voľný čas s Frigom“, realizácia
mimoškolských aktivít pre deti a mladých
ľudí, výlety, expedície, kultúrne podujatia
a prímestské tábory aj vzdelávacie aktivity
pre dobrovoľníkov a animátorov. Dotácia
bude použitá na prepravu, vstupné, cestovné,
ubytovanie, strava.
„ Voda má 66 anomálií versus entropia",
nákup materiálu na realizáciu aktivít projektu
(kancelárke a technické potreby, fyzikálne
a chemické pomôcky, pomôcky k odobratiu
vzoriek vody, ich uskladnenie), zabezpečenie
občerstvenia a pitného režimu
pre dobrovoľníkov a redaktorov, nákup cien
a darčekov pre deti, prezentácia podpory
MČ.

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

„Hravo-Zdravo-Veselo“, rozvíjať a viesť
deti k fyzickému a duševnému zdraviu.
Nákup kancelárskych potrieb, športové
potreby, potravinárske suroviny, drobné ceny
pre víťazov turnajov súťaží a hier, drobné
darčeky pre všetky deti zúčastnené na
celotýždňovom projekte, prezentácia
projektu a podpory MČ.

400

400

10.

Občianske združenie
ANGEL DANCE SCHOOL
Rovníková 5, 040 12 Košice
IČO: 50940210

„Letný denný tanečno-športový tábor, Snow
party, Denný letný tábor v dvoch turnusoch,
plávanie v bazénoch, návšteva gymnastickej
haly, športovo-zábavného areálu a výlety.
Dotácia bude použitá na prenájmy priestorov
a zariadení, dopravu, darčeky pre deti, sladké
odmeny, výzdoba sály, banner, nákup
ocenení, športové a zdravotné pomôcky.

650

650

11.

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 2021 - nákup
športového oblečenia a náradia, prenájom
športoviska.

1 000

1 000

Rodičovské združenie pri MŠ
Azovská 1, 040 12 Košice
IČO: 35556048
Verejná knižnica
Jána Boccatia,
Hlavná 48, 042 61 Košice
IČO: 31297838

„Dopravná olympiáda“, 15 ročník Dopravnej
olympiády pre MŠ zo sídliska. Na odmeny
pre súťažiacich, občerstvenie, spotrebný
materiál, výzdoba.
"Kniha - vždy nový začiatok" rozšíriť
záujem Jazerčanov o knižnicu a čítanie,
rozšíriť ponuku knižného fondu. Na nákup
knižného fondu.

250

250

9.

12.

13.

Bežné dotácie spolu:

500

500

10 000

9 893

