
Názov prijímateľa prostriedkov: 

IBAN na ktorý budú poskytnuté prostriedky :

Aktuálny  web odkáz klubu:

PRIJEM od SRZ Dátum Výška 

Príspevok  zmluva 1/2019 29.7.2019 5 393 €

Účel úhrady
Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady 

účtovného dokladu
Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená 

suma

(eur)

Bankový poplatok B02-01-0001 výpis č.1 31.1.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-02-0001 výpis č.2 28.2.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-03-0001 výpis č.3 31.3.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-04-0001 výpis č.4 30.4.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-05-0001 výpis č.5 31.5.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-06-0001 výpis č.6 30.6.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-07-0002 výpis č.7 31.7.2019 Tatra banka 7,00

Pracovná cesta

 Názov : Sústredenie Štrba

Termín : 24.6.-4.7.2019

Miesto a štát : Štrba, Slovensko

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste : 17

z toho športovci : 14

tréneri : 3

Stravovanie B02-08-0001 201949 2.8.2019

Martek Restaurant s.r.o. 

Štrba 1007,20

Bankový poplatok B02-08-0002 výpis č.8 31.8.2019 Tatra banka 7,00

Bankový poplatok B02-09-0001 výpis č.9 30.9.2019 Tatra banka 7,00

Pracovná cesta

 Názov : Challenge Cup

Termín : 19.-22.9.2019

Miesto a štát : Budapešť, Maďarsko

Spôsob dopravy : automobil

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste : 9

z toho športovci : 7

tréneri : 2  

Ubytovanie              7x pretekári,      2x tréner V-0001 1318284 19.9.2019 Carmen Penzio 430,31

Štartovné               7x pretekári V-0002 2019-STK/000022 19.9.2019

Magyar Országos 

Korcsolyázó Szovetség 245,00

Doprava Budapešť, Nafta V-0004 V-0004 24.9.2019 Normbenz Slovakia s.r.o. 75,97

Stravné, Budapešť V-0003 V-0003 24.9.2019 Hympánová 438,75

Pracovná cesta

 Názov : Poľský pohár 2019

Termín : 27.-29.9.2019

Miesto a štát : Sanok, Poľsko

Spôsob dopravy : automobil

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste : 14

z toho športovci : 11

tréneri : 2   vedúci tímu : 1

Ubytovanie          11x pretekárov,      2x tréner,  1x vedúci V-0005 1/051/09/2019 27.9.2019 Dom Turisty Sanok 607,14

Śtartovné 11x pretekári V-0006 6/2019 28.9.2019

Podkarpacki Okregowy 

Zwiazek 52,38

Doprava Sanok, nafta V-0007 V-0007 29.9.2019 Slovnaft a.s. 30,04

2949,79

1. K vyučtovaniu predkladáme :

a)  kópie objednávok; 

Vyučtovanie

 prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu prostrednictvom SRZ v roku 2019

Športový klub mládeže Akademik Prešov

SK4811000000002940054702

v súlades so zmluvou o poskytnutí príspevku



b) kópie faktúr alebo pokladničného dokladu; 

c) kópie zmlúv o nájmoch tréningových priestorov; časový rozpis prenájmov a pod; 

d) kópie cestovných lístkov; kópie pokladničných blokov na PHM bezprostredne časovo súvisiace s cestou na konkrétnu akciu; v prípade cesty motorovým vozidlom aj kópia TP;

e) kópie dokladov preukazujúcich úhradu nárokovaného nákladu (výpis z účtu; príjmový pokladničný doklad preukazujúci úhradu z pokladne Prijímateľa a pod.).

2.Čestne vyhlasujem, že

a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,

c) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami na podpis vyúčtovania .

Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

                                      Blanka Hympánová   v.r.                       

MENO, PRIEZVISKO, E-MAIL a MOBIL osoby, ktorá spracovala vyúčtovanie MENO, PRIEZVISKO a PODPIS 

b) ako prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu budem priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia

prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v

ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité.

Toto vytlačené a podpísané vyúčtovanie s dokladmi uvedenými v bode 1 zasielame poštou na SRZ a v elektronickej podobe na adresu strack@stez.sk. 

f) pri účasti  na súťaži resp. sústredeni  špecifikácia počtu dní, ceny lôžka a v neposlednom rade vlastnoručne podpísané prehlásenie športovca/cov (resp. aj jeho zákonného 

štatutárneho zástupcu klubu

Soňa Ochotnícka, sonaocho@centrum.cz, 0918276568


