Rok 2017

Príloha k rozpisu dotácií z rozpočtu obce

Organizácia
TJ Agro Zemné
•

Futbalový odd.

•

Stolnotenisový odd.

Csemadok

Predmet zmluvy
- SFZ, OBFZ
- materiál, čistiace potreby
- benzín do kosačky
- športová obuv
- občerstvenie
- cestovné náklady
- prihlásenie do súťaže
- obnovenie registračiek
- cestovné náklady
- občerstvenie na majstr. zápasy
- náklady na výstroj (poťahy, loptičky, dresy)
- turnaj na počesť Vojtecha Bombicza
- knižná odmena pre účastníkov súťaže Á. Jedlika
a súťaže prednášky rozprávok
- 70. výročie deportácie - občerstvenie, honorár
- spisovateľsko-čitateľské stretnutie, premiéra knihyodmena, honorár
- 34. Považské stretnutie (cestovné, občerstvenie,
honorár hudby)
- doškoľovanie citaristov (účast. poplatok, cestovné,
nákup citary), honorár
- výročná členská schôdza –odmena pre jubil. členov org.,
občerstvenie

Jednota dôchodcov na Slovensku

Slovenský červený kríž
ZO ZPCCH a SZTP
Spolok na zachovanie tradícií obce Zemné

- slávnostné zhromaždenie - kvety, propagačné
predmety, darčeky a občerstvenie
- spomienkové podujatie a narodeninové oslavy výzdoba, fotografie, CD, rámy, kancelárske potreby,
kvety, vence
- doplnenie oblečenia speváckeho súboru Búzavirág
- darovanie krvi 3x (január, máj, september)
- oslavy
- výročná členská schôdza
- na zájazd pre členov - na autobus
- údržba starožitností v múzeu, čistiace prostriedky
- ľudová akadémia 2x v roku, literárne stretnutie
MDŽ, deň matiek, Mikulášske stretnutie občerstvenie , kancelárske potreby
- výročná členská schôdza – darčeky jubilantom, kvety,
vence

Poľovnícka spoločnosť

Združenie športových rybárov Zemné „Dúgoc“

Zveľadenie majetku obce- budovy športovej strelnice:
- pokrytie stropu
- rekonštrukcia brán
- vymaľovanie miestnosti
- rekonštrukcia vstupnej steny
- materiál potrebný na vybudovanie altánku (drevo,
farba, strešná krytina)
- výdavky spojené s podujatím „Deti v prírode“
(občerstvenie, vecné ceny, iný materiál potrebný
k realizácii podujatia)

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Zemné
Kyokushin Karate Klub Zemné

- na koncerty, vystúpenia, programy a na vyúčtovanie
cestovného
- pohár Enshi kumite Érd /HU/
- Majstrovska Maďarska v Kata
- tréningový seminár Dolný Štál
- Súťaž Kumite
- Tesco beh
- tréningový seminár Zemné
- Majstrovstvá Slovensko Mužla

Spolok Levédia

Dobrovoľný hasičský zbor

Spracovala: Mgr. Erika Nagyová
V Zemnom, 04.05.2017

- Stretnutie spisovateľmi - Antológia mladých
spisovateľov - občerstvenie, darčeky
- odovzdávanie ceny
- Veľkonočný trh, ples, Vianočný trh (propagačné
materiály, výzdoby, honorár pre vystupujúcich,
nákup darčekových predmetov
- požiarnická odev a obuv
- cestovné náklady
- náklady na opravu pož. stanice
- výročná členská schôdza
- pohonné hmoty

