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Prijímateľ daru
Arcidiecézna charita Košice
DAM Hotel s.r.o.
Občianske združenie DOM PÁTRA PIA
Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Odbor klubu slovenských turistov Horal Kojšov
Castellum Cassovia, o.z.
Mesto Košice
OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Mariánske sestry, Kláštor Clementissime Pater
Knižnica pre mládež mesta Košice
Erik Mikulka
Mesto Košice
Občianske združenie pri Špeciálnej ZŠ Vojenská ul., Košice
Obvodná poľovnícka komora v Gelnici
Svätý Hubert n.o.
Arcidiecézna charita Košice
Priateľ o.z.
Súkromná športová materská škôlka s.r.o.
Košice - Turizmus
Spolu

Účel daru
Príspevok na vykurovanie priestorov arcidiecéznej charity
Príspevok - cena do tomboly - Ples poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody
Príspevok na výstavbu drevenej kaplnky pri prameni na vrchu Hradová
Príspevok pre zakúpenie dvojramenného stojana pre digitálny klavír
Dar na výrobu a obnovu lavičiek a stolov na lúke Rimanka v katastri obce Kojšov
Dar na výstavbu voliér a strelnice, v prímestskej lokalite Košický hrad - Hradová
Príspevok na projekt: "Mesto Košice deťom - starostlivosť o nadané a talentované deti a formy jej popularizácie"
Dar pre potreby využitia v útulku pre psov pri Haniske
Dar pre vykurovanie priestorov Kláštora Clementissime Pater v Drienovci
Príspevok na organizovanie akcie: "Mesiac autorského čítania"
Príspevok na vytvorenie hrádzky v potoku Opátka na zamedzenie podmývania mostíka
Príspevok podujatia: "Festival sakrálneho umenia"
Príspevok na rekonštrukciu dreveného altánku
Príspevok na organizáciu 14. ročníka osláv "Dni Svätého Huberta"
Príspevok na organizáciu 14. ročníka osláv "Dni Svätého Huberta"
Príspevok pre vykurovanie priestorov arcidiecéznej charity
Príspevok pre vykurovanie priestorov Komunitného centra vo Vyšnom Klátove
Príspevok pre materskú škôlku na výrobu dreveného vláčika
Príspevok na varenie kapustnice pre benefičné podujatie Anjelská kapustnica

Predmet daru
drevný palivový odpad
drevný palivový odpad
drevná hmota
finančná čiastka
drevná hmota
drevná hmota
finančná čiastka
1ks drevený stôl a 2ks lavičiek
listnaté palivové drevo
finančná čiastka
ihličnatá vláknina
finančná čiastka
finančná čiastka
finančná čiastka
finančná čiastka
palivový odpad
palivový odpad
ihličnatý palivový odpad
palivové drevo

Hodnota daru v Eur
146,76
220,00
930,60
100,00
135,00
748,70
100,00
216,00
505,80
500,00
88,98
350,00
600,00
50,00
50,00
457,20
293,52
83,57
85,24
5 661,37

