
Mestské lesy Košice a.s. Dary poskytnuté v roku 2019

P.č. Prijímateľ daru Účel daru Predmet daru Hodnota daru v Eur

1. Obec Opátka Odpadové palivové drevo na vykurovanie priestorov Obecného úradu v Opátke drevná hmota 621,30
2. Obec Košická Belá Odpadové palivové drevo na vykurovanie priestorov Obecného úradu v Košickej Belej drevná hmota 495,00

3. Kultobin s.r.o., umelecká a reklamná agentúra Ihličnatá vláknina pre potreby folkl. súboru Železiar drevná hmota 992,19

4. OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Drevený stôl a 2 lavičky pre potreby využitia v útulku pri Haniske stôl+2 lavičky 300,00

5. Kynologický záchranný zbor SR Príspevok na vylepšenie záchranárskej výstoje zboru peňažný dar 150,00

6. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Príspevok na nákup nových kníh peňažný dar 250,00

7. DAM Hotel s.r.o. Listnaté palivové drevo - príspevok na Ples poľovníkov,rybárov a milovníkov prírody drevná hmota 318,13

8. Castellum Cassovia, o.z. Odpadové ihličnaté drevo na výstavbu archeoparku v areáli Košického hradu drevná hmota 274,14

9. ŠK Hornets Košice o.z. Odpadové ihličnaté a listnaté drevo na zabezpečenie šport.programu klubu drevná hmota 773,02

10. SOŠ lesnícka B.Štiavnica (združenie Schola Silva) Príspevok na zabezpečenie osláv 100-tého výročia školy peňažný dar 50,00

11. Mesto Košice Príspevok na podujatie "Mesto Košice deťom" - starostlivosť o nadané deti peňažný dar 200,00

12. OZ Turizmus Východné Slovensko Príspevok na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky združenia peňažný dar 50,00

13. Svätý Hubert n.o. Príspevok na doplnenie exponátov do priestorov Poľovnícko-lesníckeho múzea peňažný dar 150,00

14. Obec Hýľov Príspevok na zabezpečenie podujatia "Dni obce Hýľov" peňažný dar 50,00

15. Mesto Košice Príspevok na organiz. medzinárodnej konferencie "Európsky unikát" peňažný dar 300,00

16. Arcidiecézna charita Košice Odpadové palivové drevo na vykurovanie priestorov charity drevná hmota 1 142,40

17. Oáza-nádej pre nový život, n.o. Odpadové ihličnaté drevo na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre ľudí v núdzi drevná hmota 585,41

18. Priateľ o.z. Odpadové ihličnaté drevo na zabezpečenie prevádzky združenia drevná hmota 672,90

19. Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík Odpadové palivové drevo na vykurovanie priestorov kláštora drevná hmota 613,98

20. OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov Príspevok na nákup altánku a lavice v objekte útulku pri Haniske peňažný dar 700,00

21. Mariánske sestry, Kláštor Clementissime Pater Dar pre vykurovanie priestorov Kláštora Clementissime Pater v Drienovci drevná hmota 590,40

22. MČ Košice-sídlisko Ťahanovce Štiepané palivové drevo na zabezpečenie súťaže vo varení guláša v MČ Ťahanovce drevná hmota 60,00

23. Obvodná poľovnícka komora v Gelnici Príspevok na organizáciu tradičných poľovníckych osláv "Dni Svätého Huberta" peňažný dar 100,00

24. Odbor Klubu slovenských turistov "Horal" Odpadové ihličnaté drevo na dokončenie oddychovej zóny pre turistov drevná hmota 36,00

25. Mesto Košice Štiepané palivové drevo použité pri charitatívnej akcii "Polievka sv. Alžbety" drevná hmota 84,24

26. Milan Štefánik, o.z. Príspevok na podporu benefičného podujatia "Veľa lásky" pre zdravotne postihnuté deti peňažný dar 100,00

27. MČ Košice - Juh Príspevok na zabezpečenie šport.podujatia "Non stop 24 hod korčuľovanie MČ Košice - Juh peňažný dar 200,00

28. Košice-Turizmus Štiepané palivové drevo použité pri benefičnej akcii "Anjelská kapustnica" drevná hmota 91,24

Dary spolu: 9 950,35

z toho peňažné dary: 2 300,00


