
Názov prijímateľa prostriedkov: 

IBAN na ktorý budú poskytnuté prostriedky :

Aktuálny  web odkáz klubu:

PRIJEM od SRZ Dátum Výška 

zmluva 5/2018 6.3.2018 668

zmluva 5/2018 14.8.2018 668

1336

Účel úhrady
Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady 

účtovného dokladu
Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená 

suma

(eur)

world skate  registračný poplatok 3018009 62018 16.5.2018 world skate 90,00

ubytovanie Tottoreto WC 3018016 36/18 30.7.2018 Villa Floriana 170,00

štartovné WC Tortoreto ITA 3018010 1740, 1743 17.7.2018 Numero1 100,00

ubytovanie Villablino WC 3018016 615 20.8.2018 Hotel La Branina 532,00

štartovné Polish Cup 3018011 6.9.2018 6.9.2018 Marcin Kapucinski 30,00

ubytovanie Warsava Polish cup 3018016 4422/09/18/FS02H 7.9.2018 Hotel Lazenkovski 124,78

ubytovanie Finále Cila cup 3018016 22964 14.9.2018 Hotel Arena 102,13

inline kolieska 8ks 1018128 280187 15.10.2018 PROFIspeed 136,20

inline kolieska 10ks 1018127 280186 15.10.2018 PROFIspeed 170,70

1455,81

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

Lyžiarsky klub BABA Pezinok

SK05 0900 0000 0051 3836 5005

www.lkbaba.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 

zástupcu v prípade neplnoletosti) ako potvrdenie jeho účasti na predmetnej akcii.

Ján Reisenauer

štatutárneho zástupcu klubu

Andrej Tichý, a.tichy72@gmail.com , 0915 877787, 

http://www.lkbaba.sk/
http://www.lkbaba.sk/
http://www.lkbaba.sk/

