
Názov prijímateľa prostriedkov: 95
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG

Účel úhrady

(vyberte zo zoznamu, inak automatické 

vyhodnocovanie nebude fungovať)

Interné číslo 

účtovného 

dokladu

Číslo externého 

(originálneho)

účtovného 

dokladu

Dátum 

skutočnej 

úhrady 

účtovného 

dokladu

Popis úhrady

(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo 

zadajte voľný text)

IČO 

dodávateľa

plnenia

Dodávateľ plnenia

Skutočne 

uhradená suma

(eur)

a - potápačské športy - bežné transfery ADMINISTRATÍVA

a - potápačské športy - bežné transfery

a - potápačské športy - bežné transfery prístup na internet 04/2022 35971967 UPC broadband Slovakia

a - potápačské športy - bežné transfery nájomné kancelária 04/2022 00603341 Slovenský strelecký zväz, 

o.z.,Wolkrova4, Bratislava

a - potápačské športy - bežné transfery

a - potápačské športy - bežné transfery spracovanie mzdovej a účtovnej evidencie 

03/2022
52645771

Ing.Alena Kalasová, Topoľová 

2819/13, 926 01 Sereď 

a - potápačské športy - bežné transfery administratívne služby 04/2022 51401339 Mgr. Zuzana Žecová, Slaná 

dolina80/15, 925 23 Jelka

a - potápačské športy - bežné transfery Telefonické služby 02/2022(8.2.-7.3.2022)
35848863

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 

Bratislava

a - potápačské športy - bežné transfery 28.02.22 poplatky banke 02/2022 14,51

a - potápačské športy - bežné transfery poplatky banke 03/2022

a - potápačské športy - bežné transfery MZDY

a - potápačské športy - bežné transfery 11.02.22 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

01/2022, osoba1
osoba1

290,67

a - potápačské športy - bežné transfery 11.02.22 hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa 

01/2022, osoba2

osoba2 405,60

a - potápačské športy - bežné transfery

a - potápačské športy - bežné transfery

a - potápačské športy - bežné transfery Názov podujatia: 1.kolo LM a SL                                              

Miesto konania: plaváreň Trenčín                       

Termín: 12.3.2022 , počet účastníkov:x 

pretekárov, y realizačný tím

a - potápačské športy - bežné transfery 722001 11.02.22 organizácia a techn, zabezpečenie 1.kola LM a 

SL, 12.3.2022, Trenčín, overovanie dostupnosti, 

zabezpečovanie rezervácie termínu a miesta 

konania

43846891 Fit Mix s.r.o, Pionierska 335/26, 927 

01 Šaľa

100,00

a - potápačské športy - bežné transfery Ostatná športová činnosť

a - potápačské športy - bežné transfery 2200190 11.02.22 doplnenie chýbajúceho ošatenia rozhodcov - 8ks 

dresy a 11ks trenýrky

29296897 Bison sportswear, s.r.o., Nesvačilka 

115, 664 54 Tešany, česká 

republika

400,00

ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu
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a - potápačské športy - bežné transfery 2022002 14.02.22 doplatok za MTZ pre DPP-bója W40 valec 2ks, 

bója W60 valec 4 ks, s potlačou, celk. Suma 

736.- Eur, čiastka 635,89 účtovaná v r.2021

44372205 Riku s.r.o.,Clementisa 24, 97101 

Prievidza

100,11
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