
Názov prijímateľa prostriedkov: 32
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH

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)

AK

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06406035

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 135 422,05 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06406038

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 388 727,04 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06416002

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 143 330,89 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06416005

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 364 725,00 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06416008

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 203 130,24 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia 06416015

Atletický štadión, ul. Československej 

armády, Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 594 086,83 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

2019036 Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ 36536245

FUNNY SPORT 

SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 

89/B, Nitra

35.816,58

4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

2019040 Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ 36536245

FUNNY SPORT 

SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 

89/B, Nitra

143.460,24

4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

2019053 Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ 36536245

FUNNY SPORT 

SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 

89/B, Nitra

90.710,04

4

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

19.02.20

V1

v roku 2019 (obdobie použitia od 01.01.2019 do 31.12.2021)








































































































































































































































































































































































































































