Vyúčtovanie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nižný Slavkov
Výdaj – 800. výročie obce
Globus – informačné tabule

1.200 €

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

1.300 €

Hanzel, s.r.o. - občerstvenie

800 €
1.600 €

Hanzel,s.r.o. - obedy

600 €

Tampex, a.s. - bannery
Hotel Kapitula – ubytovanie účinkujúcich a hostí

1.250 €

Easy art s.r.o. – vystúpenie God´s

300 €

Cyklo šport - bicykel

189 €

Ján Pavel - osvetlenie

600 €

Ján Pavel – rozvod el. energie

398,44 €

BLACHOTRAPEZ s.r.o. - plech

592,79 €

Tampex, s.r.o. – prezentačné predmety

1.410,16 €

LASER ART NOVA s.r.o. – kľúčenky, odznaky

860 €

Nebeská muzika, o.z. Terchová

800 €

Tampex, s.r.o. - plakety

340,68 €

Tampex, s.r.o. - vlajky

330 €

Kniha „Na začiatku bola cesta...“

12.000 €

Spolu

24.571,07 €
Príjem sponzori 800. výročia obce

Nadácia Pontis

3.000 €

AGROPRET – PULZ, a.s.Hlohovec

2.000 €

GMT projekt, spol. s.r.o. Bardejov

1.000 €

Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves

1.000 €

Prešovský samosprávny kraj

1.500 €

Ďalší dole menovaní sponzori podujatia

1.500 €

Spolu

10.000 €

Dovoľte mi vysloviť veľké a úprimné ďakujem všetkým sponzorom, ktorí finančne,
alebo nefinančne prispeli k zdarnému a dôstojnému priebehu osláv 800. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Nižný Slavkov.
Ing. Jozef Kamenický, starosta obce

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na
Slovensku, ktorá uplatňuje princípy spoločenskej zodpovednosti v každodennej praxi.
Jedným z príkladov uplatňovania zásad spoločenskej zodpovednosti je aj založenie
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorý spolu s Nadáciou
Slovenskej sporiteľne prináša podporu aktivitám s verejnoprospešným rozmerom.
Nadácia Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku.
Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami
spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri
tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje
vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné
fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Presadzuje
zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie,
rešpektovaní ľudských práv a solidarite.
Agropret Pulz a.s. Hlohovec
Firma pôsobí na slovenskom poľnohospodárskom trhu od roku 1994. Nosným pilierom
spoločnosti je predaj - servis poľnohospodárskej, komunálnej a lesnej techniky. Cieľom
vsetkých nás je spokojnosť našich klientov nielen počas kúpi stroja ale taktiež počas celej
doby jeho prevádzkovania. Špičkový servisný tím sa následne stará o záručný a
pozáručný servis. Od svojho vzniku spoločnosť výhradne zastupuje na Slovensku
významných európskych výrobcov poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky.
GMT projekt, spol. s r. o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Stavebno - projekčná spoločnosť GMT projekt, spol. s.r.o. vznikla v roku 2003. Jej hlavnú
náplň tvorí projekčná, stavebná a inžinierska činnosť. Skúsenosťami a odborným
potenciálom našich pracovníkov, modernou, kvalitnou technikou, technológiou a so
širokou škálou subdodávateľských spoločností vieme realizovať potreby a požiadavky
každého zákazníka.

. Spišská Nová Ves je spoločnosťou so zahraničnou
kapitálovou účasťou. Majoritným spoločníkom je Brantner GmbH, Krems, Rakúsko.
Ďalšími spoločníkmi sú Mesto Spišská Nová Ves, a súkromná osoba.
ne pôsobí v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom v 65 obciach vrátane obce Nižný Slavkov a mestách
cca 130 tis. Obyvateľov
Ďalší sponzori podujatia:
APA s.r.o. Prešov, Ekomos s.r.o. Prešov, Remopel s.r.o. Sabinov, StavMajo s.r.o. Lipany,Globus Lipany, Andračšík Andrej – Domáce potreby,
AAK Ján Katuščák autorizovaný architekt, Jozef Elsner – právnik, Patrik
Tomič – kúpalisko Prešov, Slavomír Franko – internet Sabinov

