Dotácie poskytnuté v roku 2010
p.č. žiadateľ

adresa

1.

B.S.C. Bratislava

Holíčska 50

2.

LEONIDAS

Mudrochova 15

3.

4.

BMX KLUB RAČA

SPARTANS CLUB Bratislava

čiastka v € účel
materiálno-technické
zabezpečenie účasti na
medzinárodnom
350 €
basketbalovom turnaji
juniorov vo Francúzsku
Intenational Cadet´s 2010
materiálno-technické
zabezpečenie športových
podujatí v MČ BA-Rača v r.
350 €
2010 /prenájom
športovísk,ceny pre
víťazov,odmeny rozhodcov/

Hečkova 3, BA

materiálno-technické
zabezpečenie šport.činnosti
mládeže v BMX klube a v MČ
350 € Rača v r. 2010 / prenájom
telocvične,krytej haly,
štartovné, vecné ceny do
súťaží, doprava na preteky/

Kafendova 18, BA

náklady na materiálno technické zabezpečenie šport.
činnosti klubu v r. 2010
750 €
/prenájom
telocvične,štartovné,šport.nár
adie, šport.oblečenie/

5.

Športové kluby Rača

Černockého 2,BA

1 550 €

6.

TJ REAL RENDEZ

Dopravná 31, BA

830 €

7.

Športový klub karate SEIWA

Žarnovická 3, BA

350 €

8.

Cross Country Club Rača

Hagarova 13, BA

550 €

materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu v r.
2010 / prenájom
stolnotenisovej haly,
štartovné, ceny do súťaží,
odmeny rozhodcom, športové
vybavenie/ a materiálnotechnické
zabezp.šport.podujatia
CADET Open 2010
materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu v r.
2010 a pri oganizácii
športových podujatí v MČ BARača / šport.potreby,
šport.literatúra, ceny do
súťaží, šport.náradie do
posilňovne, spoločenské hry
do klubovne/
materiálno-technické
zabezpečenie klubu v roku
2010 / nákup športových
potrieb, štartovné/
materiálno-technické
zabezpečenie činnosti klubu a
horských behov
organizovaných na území MČ
BA-Rača v r.2010

9.

Futbalový klub Rača

10. Jednota dôchodcov Slovenska

11. Matica slovenská, miestny odbor Rača

Černockého 2,BA

Kadnárova 19, BA

Alstrova 249, BA

12. Zväz vyslúžilých vojakov gen.M.R.Štefánika odbočka Bratislava
Detvianska
Rač.12, BA

materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu v
r.2010 / nákup
šport.potrieb,údržba ihriska a
5 000 € areálu FK na Černockého ul.,
úhrada nájomného za
telocvičňu, náklady na el.
energiu, vodné, stočné,
vykurovanie/
výdavky spojené s liečebnorehabilitačným programom 150 €
masáže, vodoliečba v
rehabilitačnom stredisku
materiálové náklady súvisiace
so zabezpečením a
330 €
priebehom literárnej súťaže
Račiansky jahodový kvet
Materiálové náklady na
1 200 € obnovu zariadenia pamätnej
izby

13. Ideáln mládežnícka aktivita,Volejbalový klub ZK IMA BA-Ra
Sadmelijská 3, BA

materiálno-technické
350 € zabezpečenie chodu klubu v r.
2010 / prenájom telocviční /

14. Maratón- atletický klub Rača

Dopravná 21, BA

materiálno-technické
zabezpečenie športovej
550 € činnosti mládeže klubu v r.
2010 / dresy,stopky, tretry,
tenisky, činky,.../

Pekná cesta 2/A, BA

materiálno-technické
zabezpečenie klubu v r.2010
650 € /kosenie a údržba hracej
plochy, športové potreby,
športové ošatenie, štartovné/

15. ŠK Krasňany

16. MOMOS-klub priateľov krasňanského futbalu

17. ROOFTOP s.r.o.

18. Klub pozemného hokeja Rača

19. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Kadnárova 23, BA

materiálové náklady súvisiace
so zabezpečením podmienok
pre pohybové aktivity
300 €
neregistrovaných záujemcov
všetkých vekových kategórií v
časti Krasňany

Telocvičná 34, BA

materiálno-technické
zabezpečenie šport.akcie
550 € RendezJam 2010 - Bakiho
memoriál na Sklabinskej
ulici/prenájom pódia,toaliet/

Mrázová 18, BA

mat.-technické zabezpečenie
organizácie medzinárodného
mládežníckeho turnaja
dievčat a chlapcov do 15.
rokov Rača Cup na
850 €
Národnom štadióne
pozemného hokeja na
Jurkovičovej ul./ubytovanie
rozhodcov, ceny pre
účastníkov, zdravotná služba/

Budatínska 59/A, BA

materálové náklady spojené s
celoročnou činnosťou-vecné
ceny, nájomné a občerstvenie
200 € pri organizovaní súťaží,
vstupné a cestovné pri
poznávacích zájazdoch a
výletoch

20. Slovenský zväz invalidov-ZO Rača

Albánska 14, BA

výdavky spojené s
materiálnymi nákladmi na
zabezpečenie rekondičného a
poznávacieho zájazdu do
300 €
Ždiaru v mesiacoch
september-október
2010/cestovné,ubytovanie,
stravné/

21. Klub Ruiny

Žitná 4, BA

materiálové náklady súvisiace
200 € s nákupom stolových hier na
voľné hranie a menšie turnaje

22. Futbalový klub Rača

Černockého 2,BA

materiálno-technické
3 000 € zabezpečenie chodu klubu
počas r.2010
18 710 €

