
Názov prijímateľa prostriedkov: 

IBAN na ktorý budú poskytnuté prostriedky :

Aktuálny  web odkáz klubu:

PRIJEM od SRZ Dátum Výška 

Príspevok SRZ klubu 18.7.2018 1898,00

Účel úhrady
Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady 

účtovného dokladu
Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená 

suma

(eur)

Športové podujatie : CZIZMANIA TROPHY 26.-28.2018, 

Debrecin,auto klubu,4 športovci, 

VPD 18HP019

Ubytovanie VPD 18HP019 P0000198 27.10.2018

Regio Oktatasi Kozpont 

Kft.Minerva penzio,Debrecen 270,40

Stravné-diety VPD 18HP019 18HP019/S 26.10.2018 Vyučtovanie SRZ 226,20

Doprava PHM VPD 18HP019 18HP019/D 25.10.2018 SHELL Sp.N.Ves 44,00

Dialničný poplatok VPD 18HP019 18HP019/D 26.10.2018 Angel Petrol,Szokso 10,86

Štartovné VPD 18HP019 STHUF2018/000082 26.10.2018

Hungaria National Skating 

Federation 75,00

Poistenie Alianz a.s Bratislava 15,40

Nájom ľadovej plochy ZŠ Sp.N.Ves 1811009 STEZ p.o Sp.N.Ves 1099,80

Poplatky za vedenie učtu SK5509000000005147003022 549/100 10.7.-22.12.2018 Slov. sporiteľňa Sp.N.Ves 52,01

Kartové poplatky SK5509000000005147003022 261/100 10.7.-22.12.2018 Slov. sporiteľňa Sp.N.Ves 105,33

SPOLU 1899,00

1. K vyučtovaniu predkladáme :

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.

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

Vyučtovanie

 prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu prostrednictvom SRZ v roku 2018

Športový klub STEZ Spišská Nová Ves

SK55 0900 0000 0051 4700 3022

www.sk.stez.sk

v súlades so zmluvou o poskytnutí príspevku

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. 

a)  kópie objednávok; 

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
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