
31.1.2023

Prijímateľ

IČO: 36063835

Sídlo: Junácka 6, 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



Analytický kód PRE PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU :  

1 = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby)  

2 = talentovaní športovci  

3 = športová reprezentácia 

4 = správa a prevádzka  

5 = iné (ostatná športová činnosť, vrátane kapitálových transferov z PUŠ)  

 

Analytický kód PRE OSTATNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY :  

10 = ostatné účely (okrem PUŠ)  

99 = spolufinancovanie (výlučne iba ak bola zmluvne určená povinnosť spolufinancovania) 



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 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF2020932 2019036 15.08.19 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletických 

štadiónov -                                                                    

Rekonštrukcia bežeckej dráhy -                                         

4.ZŠ, Jilmenického ulica 2, Žiar nad Hronom 

00321125 

36536245

Mesto Žiar nad  Hronom,  FUNNY 

SPORT SLOVENSKO, s.r.o.

35 816,58 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF2020932 2019040 05.09.19 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletických 

štadiónov -                                                                    

Rekonštrukcia bežeckej dráhy -                                         

4.ZŠ, Jilmenického ulica 2, Žiar nad Hronom 

00321125 

36536245

Mesto Žiar nad  Hronom,  FUNNY 

SPORT SLOVENSKO, s.r.o.

143 460,24 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF2020932 2019053 12.11.19 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletických 

štadiónov -                                                                    

Rekonštrukcia bežeckej dráhy -                                         

4.ZŠ, Jilmenického ulica 2, Žiar nad Hronom 

00321125 

36536245

Mesto Žiar nad  Hronom,         

FUNNY SPORT SLOVENSKO, 

s.r.o.

10 710,04 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 -                                              

Stavebné práce-                                     

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,         

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

400 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06406035 30.12.19 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,        

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

135 422,05 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 31.12.2022, pri spolufinancovaní do 31.12.2023)



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06406038 08.06.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,        

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

388 727,04 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416002 22.06.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,        

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

143 330,89 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416005 09.07.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,        

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o. 

364 725,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416008 19.08.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,        

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

203 130,24 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

20OZ1062 06416015 20.10.20 Na základe  zmluvy č. 17/NSP/2020 o realizácií 

národného športového projektu- číslo zmluvy 

Priameho realizátora : 308/2020/OSMaI -  

Rekonštrukcia a výstavba atletických štadiónov -                                              

Stavebné práce-                                            

Atletický štadión, Ul.Československej armády, 

Martin 

37808427 

00316792 

44149671

Žilinský samosprávny kraj,       

Mesto Martin,                                            

ŠPORTFINAL s.r.o.

194 086,83 99



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

21OZ0476 2020049 07.12.20 Refundácia nákladov na základe zmluvy č. 

1/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu rekonštrukcie a výstavby atletického 

štadióna so 400-metrovým atletickým oválom s 

umelým povrchom v Kysuckom Novom Meste - 

trať vodnej priekopy a vodná priekopa

36536245 

00314099

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s. r. 

o.                                               

Mesto Kysucké Nové Mesto

20 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

21OZ0476 2020049 07.12.20 Refundácia nákladov na základe zmluvy č. 

1/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu rekonštrukcie a výstavby atletického 

štadióna so 400-metrovým atletickým oválom s 

umelým povrchom v Kysuckom Novom Meste - 

trať vodnej priekopy a vodná priekopa

36536245 

00314099

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s. r. 

o.                                               

Mesto Kysucké Nové Mesto

8 603,50 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

21OZ0476 2021026 11.06.21 Refundácia nákladov na základe zmluvy č. 

1/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu rekonštrukcie a výstavby atletického 

štadióna so 400-metrovým atletickým oválom s 

umelým povrchom v Kysuckom Novom Meste - 

trať vodnej priekopy a vodná priekopa

36536245 

00314099

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s. r. 

o.                                               

Mesto Kysucké Nové Mesto

6 231,54 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210795 06426014 08.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210795 06426011 09.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

58 625,47 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210795 06426007 09.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

52 632,53 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210816 06426014 26.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

66 525,78 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210816 06426018 26.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

22 216,22 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF210816 06426018 26.11.21 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" - refundácia nákladov

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Čadca

162 428,10 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

21OZ1229 20210307 29.12.21 Refundácia nákladov na základe zmluvy č. 

16/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna"  Mesto Liptovský Mikuláš - stavebné 

úpravy športového areálu ZŠ Nábrežie Dr. A. 

Stodolu Liptovský Mikuláš v zmysle Zmluvy o 

dielo č. u obj. 419/2021/VYST 

00315524               

36407020

Mesto Liptovský Mikuláš                   

MARO, s.r.o.

80 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

21OZ1229 20210307 29.12.21 Refundácia nákladov na základe zmluvy č. 

16/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna"  Mesto Liptovský Mikuláš - stavebné 

úpravy športového areálu ZŠ Nábrežie Dr. A. 

Stodolu Liptovský Mikuláš v zmysle Zmluvy o 

dielo č. u obj. 419/2021/VYST 

00315524               

36407020

Mesto Liptovský Mikuláš                   

MARO, s.r.o.

29 886,02 99



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220007 41220001 18.01.22 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletického 

štadióna v Dubnici nad Váhom na základe 

zmluvy č. 3/NSP/2020 o realizácii národného 

športového projektu - rekonštrukcia atletickej 

dráhy

27752771          

00317209

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Dubnica nad Váhom

250 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220007 51211455 18.01.22 Refakturácia nákladov vynaložených na  projekt 

- Rekonštrukcia a výstavba  atletického 

štadióna v Dubnici nad Váhom na základe 

zmluvy č. 3/NSP/2020 o realizácii národného 

športového projektu - rekonštrukcia atletickej 

dráhy

27752771          

00317209

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Dubnica nad Váhom

388 859,62 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220051 202200002 14.02.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

realizáciu projektu "Rekonštrukcia atletickej 

dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne 

MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne" v 

zmysle Zmluvy č. 2/NSP/2020 o realizácii 

národného športového projektu - náklady na 

stavebnú činnosť

00314463               

44149671

Mesto Dolný Kubín                                        

ŠPORTFINAL s.r.o.

200 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220051 6426017 14.02.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

realizáciu projektu "Rekonštrukcia atletickej 

dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne 

MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne" v 

zmysle Zmluvy č. 2/NSP/2020 o realizácii 

národného športového projektu - náklady na 

stavebnú činnosť

00314463               

44149671

Mesto Dolný Kubín                                        

ŠPORTFINAL s.r.o.

49 998,65 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220051 6426020 14.02.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

realizáciu projektu "Rekonštrukcia atletickej 

dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne 

MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne" v 

zmysle Zmluvy č. 2/NSP/2020 o realizácii 

národného športového projektu - náklady na 

stavebnú činnosť

00314463               

44149671

Mesto Dolný Kubín                                        

ŠPORTFINAL s.r.o.

24 908,41 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220050 9111200020 14.02.22 Refakturácia nákladov spojených s 

rekonštrukciou a výstavbou atletického štadióna 

v Spišskej Novej Vsi v zmysle Zmluvy č. 

18/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu - stavebné práce

00329614              

44149671

Mesto Spišská Nová Ves                                   

ŠPORTFINAL s.r.o.

250 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220050 9111200020 14.02.22 Refakturácia nákladov spojených s 

rekonštrukciou a výstavbou atletického štadióna 

v Spišskej Novej Vsi v zmysle Zmluvy č. 

18/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu - stavebné práce

00329614              

44149671

Mesto Spišská Nová Ves                                   

ŠPORTFINAL s.r.o.

311 621,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220049 40220027 14.02.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina" v 

zmysle Zmluvy č. 10/NSP/2020 o realizácii 

národného športového projektu - stavebné 

práce

00320056                

17317282

Mesto Krupina                                               

STRABAG, s.r.o.

200 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220049 40220027 14.02.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina" v 

zmysle Zmluvy č. 10/NSP/2020 o realizácii 

národného športového projektu - stavebné 

práce

00320056                

17317282

Mesto Krupina                                               

STRABAG, s.r.o.

29 461,25 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ0106 1320210011 29.03.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

20/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna" - Revitalizácia atletického areálu 

Žilinskej univerzity v Žiline

00397563      

27752771

Žilinská univerzita v Žiline                           

SPORT Construction a.s.

144 467,59 10



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ0106 130210018 29.03.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

20/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna" - Revitalizácia atletického areálu 

Žilinskej univerzity v Žiline

00397563      

27752771

Žilinská univerzita v Žiline                           

SPORT Construction a.s.

106 537,91 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ0106 130210015 29.03.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

20/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna" - Revitalizácia atletického areálu 

Žilinskej univerzity v Žiline

00397563      

27752771

Žilinská univerzita v Žiline                           

SPORT Construction a.s.

148 994,50 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ0106 130210015 29.03.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

20/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna" - Revitalizácia atletického areálu 

Žilinskej univerzity v Žiline

00397563      

27752771

Žilinská univerzita v Žiline                           

SPORT Construction a.s.

229 764,43 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ0106 130210026 29.03.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

20/NSP/2020 o realizácii národného športového 

projektu "rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna" - Revitalizácia atletického areálu 

Žilinskej univerzity v Žiline

00397563      

27752771

Žilinská univerzita v Žiline                           

SPORT Construction a.s.

22 214,90 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220476 2022010 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. 

Novomestského, Lučenec" na základe Zmluvy 

č. 5/NSP/2020 - stavebné práce

00316181  

36782041

Mesto Lučenec                                   

SPORT NITRA s.r.o.

120 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220476 2022010 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. 

Novomestského, Lučenec" na základe Zmluvy 

č. 5/NSP/2020 - stavebné práce

00316181  

36782041

Mesto Lučenec                                   

SPORT NITRA s.r.o.

53 213,92 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 2021018 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

61 841,69 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 2021019 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

107 536,70 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 2021021 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

80 621,61 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 2021021 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

5 435,81 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 37/2021 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebný dozor

00323021  

44819854

Mesto Humenné                                  

Ing. Branislav Vojtek

2 330,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220477 46/2021 06.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej" na základe Zmluvy č. 23/NSP/2020 

- stavebný dozor

00323021  

44819854

Mesto Humenné                                  

Ing. Branislav Vojtek

1 165,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2022101887 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

113 302,68 10



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2022102214 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

1 207,68 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2022101421 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

62 999,15 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2021104915 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

60 935,11 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2021104915 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

11 555,38 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2021105506 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

77 989,12 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220478 2021106599 21.06.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

22 111,02 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130210021 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

100 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130210021 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

48 849,34 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 20220001 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebný 

dozor

00324451 

52227952

Mesto Moldava nad Bodvou         

PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o.

3 000,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130210038 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

95 407,21 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130220001 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

36 089,81 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130220010 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

33 743,03 99



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 20220007 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebný 

dozor

00324451 

52227952

Mesto Moldava nad Bodvou         

PROGRESS & PROSPERITY, s.r.o.

3 999,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220837 130220011 14.10.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Výstavba atletického 

štadióna v meste Moldava nad Bodvou" na 

základe zmluvy č. 21/NS//2020 - stavebné 

práce

00324451 

27752771

Mesto Moldava nad Bodvou         

SPORT CONSTRUCTION a.s.

286 820,83 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06426023 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

52 941,46 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06426031 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

21 364,35 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06426037 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

81 882,08 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06426042 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

71 785,94 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06436004 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

22 026,17 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06436004 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

148 635,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06436007 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

36 844,99 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220893 06436014 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Považskej 

Bystrici" na základe zmluvy č. 13/NS//2020 - 

stavebné práce

44149671 

00317667

ŠPORTFINAL s.r.o.                                    

Mesto Považská Bystrica

158 520,03 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210012 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

4 202,00 10



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210019 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

82 744,37 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210025 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

163 053,63 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210025 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

8 915,38 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210031 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

33 771,61 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130210033 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

17 116,87 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130220005 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

104 756,90 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130220012 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

206 164,60 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220894 130220013 10.11.22 Refakturácia nákladov vynaložených na 

národný športový projekt "Rekonštrukcia 

atletickej dráhy a sektorov na štadióne v 

Piešťanoch" na základe zmluvy č. 22/NS//2020 - 

stavebné práce

27752771 

00612031

SPORT CONSTRUCTION a.s.            

Mesto Piešťany

236 509,40 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF220937 71/2022/96 28.11.22 nákup športového vybavenia - súťažná 

bezpečnostná klietka pre hod kladivom 1 ks, 

doskočisko Atlantis - skok o ždri 4 ks

25944711 JIPAST akciová společnost 83 400,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221030 202200120 16.12.22 refakturácia nákladov podľa zmluvy č. 

2/NSP/2020, Dodatku č. 1 a č. 2 vynaložených 

na realizáciu projektu "Rekonštrukcia atletickej 

dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne 

v Dolnom Kubíne"

00314463 Mesto Dolný Kubín 50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221031 06426021 16.12.22 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" 

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                       

Mesto Čadca

50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221031 06426021 16.12.22 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca 

- stavebné úpravy" 

44149671 

00313971

ŠPORTFINAL s.r.o.                       

Mesto Čadca

109 924,74 99



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221032 06426041 16.12.22 refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

18/NSP/2020 a Dodatku č. 2 vynaložených na 

projekt "Rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna v Spišskej Novej Vsi" - stavebné práce

00329614              

44149671

Mesto Spišská Nová Ves                                   

ŠPORTFINAL s.r.o.

50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221032 06426041 16.12.22 refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

18/NSP/2020 a Dodatku č. 2 vynaložených na 

projekt "Rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna v Spišskej Novej Vsi" - stavebné práce

00329614              

44149671

Mesto Spišská Nová Ves                                   

ŠPORTFINAL s.r.o.

95 500,34 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221032 06426017 16.12.22 refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

18/NSP/2020 a Dodatku č. 2 vynaložených na 

projekt "Rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna v Spišskej Novej Vsi" - stavebné práce

00329614              

44149671

Mesto Spišská Nová Ves                                   

ŠPORTFINAL s.r.o.

634 091,73 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221033 130220015 19.12.22 Refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

7/NSP/2020 vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna 

v Nových Zámkoch" - stavebné práce v obodobí 

7.10.-25.11.2022

27752771 

00309150

SPORT Construction a.s.                       

Mesto Nové Zámky

400 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221033 130220015 19.12.22 Refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

7/NSP/2020 vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna 

v Nových Zámkoch" - stavebné práce v obodobí 

7.10.-25.11.2022

27752771 

00309150

SPORT Construction a.s.                       

Mesto Nové Zámky

38 000,00 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22DPH0069 22DPH0069 21.12.22 Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného 

štátu EU, FP č. PF220937

Daňový úrad 16 600,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1364 2022032 22.12.22 refundácia nákladov na základe Dodatku č. 1 k 

Zmluve č. 1/NSP/2020 o realizácii národného 

športového projektu "rekonštrukcia a výstavba 

atletického štadióna" - retoping povrchu 

atletickej dráhy

44269161 

00314099

ASTRIUM s.r.o.                                     

Mesto Kysucké Nové Mesto

10 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1364 2022032 22.12.22 refundácia nákladov na základe Dodatku č. 1 k 

Zmluve č. 1/NSP/2020 o realizácii národného 

športového projektu "rekonštrukcia a výstavba 

atletického štadióna" - retoping povrchu 

atletickej dráhy

44269161 

00314099

ASTRIUM s.r.o.                                     

Mesto Kysucké Nové Mesto

29 985,40 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1363 1363 22.12.22 refundácia nákladov na základe Dodatku č. 2 k 

Zmluve č. 16/NSP/2020 o realizácii národného 

športového projektu "rekonštrukcia a výstavba 

atletického štadióna"

00315524 Mesto Liptovský Mikuláš 20 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221053 4119200030 22.12.22 refakturácia nákladov v zmysle Dodatku č. 2 

Zmluvy č. 22/NSP/2020 vynaložených na 

projekt "Rekonštrukcia atletickej dráhy a 

sektorov na štadióne v Piešťanoch"

00612031 Mesto Piešťany 50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221054 2022104827 22.12.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221054 2022104827 22.12.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

133 826,43 99



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221054 2022104914 22.12.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

39 889,40 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221054 2022103281 22.12.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

93 509,12 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221054 2022106600 22.12.22 Refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia športového areálu mesta 

Banská Štiavnica" na základe Zmluvy č. 

4/NSP/2020 - stavebné práce 

00320501   

17317282

Mesto Banská Štiavnica                   

STRABAG s.r.o.            

19 896,71 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221055 20220935 22.12.22 refakturácia nákladov v zmysle Dodatku č. 2 

Zmluvy č. 13/NSP/2020 vynaložených na 

projekt "Rekonštrukcia a výstavba atletického 

štadióna v Považskej Bystrici"

00317667 Mesto Považská Bystrica 50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221056 2021031 22.12.22 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej v Humennom" - stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221056 2021031 22.12.22 refakturácia nákladov vynaložených na projekt 

"výstavba mestského atletického areálu na ul. 

Hrnčiarskej v Humennom" - stavebné práce

00323021  

36782041

Mesto Humenné                        

SPORT NITRA s.r.o.

153 830,63 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221057 41220064 22.12.22 refakturácia nákladov vnaložených na projekt 

"Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna 

v Dubnici nad Váhom"

00317209 Mesto Dubnica nad Váhom 50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2021106771 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

21 403,31 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2021106771 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

18 551,98 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2022101888 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

79 209,13 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2022102812 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

158 781,66 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2022103521 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

119 206,86 99

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1426 2022104486 22.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

9/NSP/2020  a Dodatku č. 1 o realizácii 

národného športového projektu "rekonštrukcia a 

výstavba atletického štadióna v Banskej Bystrici 

na ulici Tajovského 57"

30232295 

17317282

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici                                               

STRABAG s.r.o.

381 448,02 10



j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221059 620220023 23.12.22 refakturácia nákladov v zmysle zmluvy č. 

21/NSP/2020 vynaložených na projekt 

"výstavba atletického štadióna v meste 

Moldava nad Bodvou"

00324451 Mesto Moldava nad Bodvou 20 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

PF221058 40220368 23.12.22 rekaturácia nákladov vynaložených na projekt 

"Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina"

00320056 Mesto Krupina 50 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1425 2022052 23.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

19/NSP/2020  o realizácii národného 

športového projektu "rekonštrukcia a výstavba 

Centra športu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja" - výstavba 400 m atletickej dráhy s 

certifikáciou IAAF s tartanovým povrchom - 1. 

časť projektu - Spojená škola Nitra

37861298 

36782041

Nitriansky samosprávny kraj                     

SPORT NITRA s.r.o.

250 000,00 10

j - podpora rekonštrukcie a výstavby atletických 

štadiónov v Slovenskej republike vrátane ich 

nevyhnutného technického, sociálneho a 

materiálneho vybavenia

22OZ1425 2022052 23.12.22 Refundácia nákladov na základe Zmluvy č. 

19/NSP/2020  o realizácii národného 

športového projektu "rekonštrukcia a výstavba 

Centra športu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja" - výstavba 400 m atletickej dráhy s 

certifikáciou IAAF s tartanovým povrchom - 1. 

časť projektu - Spojená škola Nitra

37861298 

36782041

Nitriansky samosprávny kraj                     

SPORT NITRA s.r.o.

23 503,77 99


