Zápisnica z rokovania Výboru č. 5 MZ v Žiline.

Dňa: 13.10.2014
Prítomní: Ing. Žilinčík S., Ing. Ján Ničík, Ing. Marián Janušek
Výbor č. 5 poslancov Mestského zastupiteľstva sa na svojom mimoriadnom októbrovom
zasadnutí zaoberal požiadavkami na príspevok z pohotovostného fondu poslancov
a organizačným zabezpečením šarkaniády.

Poslanci sa rozhodli nasledovne:
• Prispieť občianskemu združeniu Hájik deťom sumou 1400,- eur na zakúpenie
outdoorových stolnotenisových stolov
• Poslanci sa rozhodli prispieť sumou cca 100 eur na občerstvenie a sladké odmeny pre
detským účastníkov šarkaniády, ktorú poslanci organizujú. Suma bude spresnená po
predložení dokladov.

V Žiline, 13.10.2014

Ing. Stanislav Žilinčík v.r.
sekretár Výboru č. 5 MZ

Ing. Ján Ničík v.r.
predseda Výboru č. 5 MZ

Príloha: Žiadosti o poskytnutie sponzorského príspevku.

Ing. Marián Janušek v.r.
člen Výboru č. 5 MZ

Občianske združenie Hájik Deťom, Námestie mladosti 1, 010 15 ŽILINA
Poslanci volebného obvodu č. 5 Hájik
V Žiline dňa 13.10.2014
Vec
Žiadosť o poskytnutie príspevku
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie príspevku z poslaneckého fondu
na zakúpenie vonkajších betónových stolov na stolný tenis a sieťky v počte 2 kusy. Uvedené
stoly budú určené pre mimoškolské aktivity detí.
Predmetné stoly budú po dohode umiestnené nasledovne:
 1 ks átrium nový hájik
 1 ks areál školy.
Kalkulácia ceny týchto stolov je nasledovná:
Betónový stôl na stolný tenis vonkajší – celobetónový
DPH
Sieťka na stolný tenis celokovová, pre vonkajší betónový stôl
DPH
Jeden komplet bez dopravy
Doprava

1 ks

448,15 € bez

1 ks

46,67 € bez

494,82 € bez DPH
177,37 € bez DPH.

494,82 x 2ks = 989,64 € + 177,37 = 1167,01 € bez DPH.
20¨DPH = 233,402 €. Celková cena s DPH je 1400,412 €.
Občianske združenie Hájik Deťom nie je platcom DPH.
Zároveň Vás žiadame o súčinnosť pri inštalácií týchto stolov.
Za kladné vybavenie žiadosti a za spoluprácu vopred ďakujeme.

...............................................
Michal Tuma
predseda predstavenstva
OZ Hájik Deťom
IČO: 37911139

DIČ: 2021899407 Číslo účtu:

Tatrabanka 2627864776/1100

