
Športový Klub Polície Dolný Kubín
Vecné  a finančné vyhodnotenie poskytnutej finančnej dotácie na rok 2021

Identifikačné údaje žiadateľa: (názov,IČO, adresa) Športový Klub Polície Dolný Kubín, IČO: 14220288
ul. Bysterecká, Dolný Kubín 026 01

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ŠCP 85-22/2021

Účel dotácie podľa zákona 526/2010 Z. z. § 2 písm. h)

P.č.
Rozpočet  

poskytnutej dotácie 

v €

Skutočne čerpaná 

dotácia v €

1 Dotácia na bežné výdavky*/  (prevádzková dotácia a zároveň kategória 600) Spolu (súčet riadkov 2 až 11) 0 863,29

2
3
4 Spolu (súčet riadkov 5 až 11) 0 863,29
5
6

615,89

8
9

10
11 247,4

12 Dotácia na kapitálové výdavky*/  (investičná dotácia a zároveň kategória 700) Spolu (súčet riadkov 13 až 16) 0 0

13 obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

14
15
16

0 863,29

Vrátená suma z poskytnutej dotácie v €: 0 Dátum poukázania vrátených finančných prostriedkov na účet poskytovateľa:

Výnosy z poskytnutej dotácie v € : 0 Dátum poukázania výnosov na účet poskytovateľa:
*/ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, 
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

Stanovský Martin

cestovné náhrady 

Príloha č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie

Dotácia poskytnutá Ministerstvom vnútra SR

SPOLUFINANCOVANIE

Mzdové výdavky ( kategória 610)

Poistné a príspevky do poisťovaní (kategória 620)

Tovary a služby (kategória 630), z toho:

rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

výdavky na energie, poštové a telekom. služby a komunikačnej infraštruktúry

7 materiálové výdavky  

dopravné 

rutinná a štandardná údržba

nájomné 

služby

obstarávanie dopravných prostriedkov 

 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 

Výdavky celkom financované z dotácie ( kategória 600 + 700) Spolu (súčet riadkov 1 a12)

V Dolnom Kubíne, dňa 29.4.2022 Titul, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štatutár. orgánu príjemcu



Vecné  a finančné vyhodnotenie poskytnutej finančnej dotácie na rok 2021 - SPOLUFINANCOVANIE
Príloha č. 07     strana číslo: 01

Číslo 

účtovného 

dokladu

číslo externého 

účtovného 

dokladu ( VS 

faktúry...)

Dátum zaradenia 

dokladu do 

účtovníctva

Dátum skutočnej 

úhrady

Suma Názov príjemcu ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku

V-SKPD-005 1212021629 11.1.2022 29.3.2021 38,93 € MTBIKER s.r.o. Oblečenie na bicykel - dámske - ROZDELENIE FAKTÚRY

V-SKPD-010 FVES-2326/2021 27.4.2022 19.3.2021 421,07 € Sun Sport, s.r.o. Koliečkové lyže-kondičná príprava - SPOLUFINANCOVANIE

V-SKPD-016 1110131045 28.4.2022 9.4.2021 105,90 € Top4running Bežecké tenisky - SPOLUFINANCOVANIE

V-SKPD-019 00025 28.4.2022 10.4.2021 49,99 € STENIA a.s. Bežecké tenisky - SPOLUFINANCOVANIE

Spolu 615,89 €

Spracoval: Ižo Igor Podpis štatutárneho zástupcu: Stanovský Martin

Športový Klub Polície Dolný Kubín, u.l. Bysterecká, Dolný Kubín 026 01, IČO 14220288 
Účel :na financovanie zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v  športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií 

polície Slovenskej republiky podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z.

Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky "MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY"



Vecné  a finančné vyhodnotenie poskytnutej finančnej dotácie na rok 2021 - SPOLUFINANCOVANIE
Príloha č. 11      strana číslo: 01

Číslo 

účtovného 

dokladu

číslo externého 

účtovného 

dokladu ( VS 

faktúry...)

Dátum zaradenia 

dokladu do 

účtovníctva

Dátum skutočnej 

úhrady

Suma Názov príjemcu ( dodávateľ plnenia) vecný popis výdavku

V-SKPD-017 12221005107 28.4.2022 4.5.2021 22,99 € SportObchod.cz s.r.o. Výživové doplnky - SPOLUFINANCOVANIE

V-SKPD-027 1222005085 28.4.2022 21.1.2022 150,31 € MTBIKER.shop s.r.o. Refakturácia - Výživové doplnky - SPOLUFINANCOVANIE

V-SKPD-028 10001414932 28.4.2022 26.1.2022 74,10 € GymBeam Refakturácia - Výživové doplnky - SPOLUFINANCOVANIE

Spolu 247,40 €

Spracoval: Ižo Igor Podpis štatutárneho zástupcu: Stanovský Martin

Športový Klub Polície Dolný Kubín, u.l. Bysterecká, Dolný Kubín 026 01, IČO 14220288 

Zoznam dokladov k vyúčtovaniu položky "SLUŽBY"

Účel :na financovanie zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v  športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií 

polície Slovenskej republiky podľa § 2 písm. h) zákona č. 526/2010 Z. z.


