
31.12.2020

Prijímateľ

IČO: 36063835

Sídlo: Bajkalská 7A, Bratislava 3

PPG PPG
Poskytnuté 

prostriedky

026 01 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport

026 02 Uznané športy

026 03 Národné športové projekty

026 04 Športová infraštruktúra 5 000 000,00

026 05 Prierezové činnosti v športe

SPOLU 5 000 000,00

Slovenský atletický zväz

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia 

najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité 

( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k  dátumu



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

PF2020932 69 17.12.20 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletických 

štadiónov -                               Rekonštrukcia 

bežeckej dráhy -                                         

4.ZŠ, Jilmenického ulica 2, Žiar nad Hronom 

00321125 Mesto Žiar nad  Hronom 80 000,00 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF2020932 69 17.12.20 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletických 

štadiónov -                               Rekonštrukcia 

bežeckej dráhy -                                         

4.ZŠ, Jilmenického ulica 2, Žiar nad Hronom 

00321125 Mesto Žiar nad  Hronom 32 000,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416015 17.12.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                    

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 400 000,00 4

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416008 17.12.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                    

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

44149671 ŠPORTFINAL s.r.o. 160 000,00 99

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)






























































































































































































































