Finančný projekt - na športové podujatie
Usporiadateľ Športovo strelecký klub Šaľa
Adresa: Šaľa 927 05, Nitrianska 6036
Názov športového podujatia: Majstrová Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní
Termín konania: 24-26,2,2017
Miesto realizácie: mestká športová hala Šaľa
Počet účastníkov
športovcov
počet štartov
trénerov
rozhodcov
oragnizačných pracovníkov
pomocný personál
ostatní

Plánované

Financie
Celkové náklady v €
Suma priamych nákladov
Suma nepriamych nákladov:
Spolu oprávnené náklady v €
Suma ostatných nákladov
Spolu náklady v €

Plánované

Poznámky

Skutočnosť
11201,77
9 570,94
1 187,05

Poznámky

11 201,77

Celkové príjmy v €
Vklad účastníkov
Vstupné
Dary fyzické osoby
Dary právnické osoby
Príjem z reklám
Ostatné príjmy rozpísať
Dotácia zo samosprávy
Dotácia SSZ
Spolu celkové €
Zúčtovanie dotácie
Suma oprávnených nákladov v €
Z toho suma spolufinancovania, z poskytnutej
dotácie, minimálne:

Skutočnosť
178
178
22
11
12
5

1 280,00

11 200,00

5%

865,21

Meno zodpovedného pracovníka

František Liptai

Vypracoval : František Liptai

Telefon fax

903 416 066

Kontroloval : Ľudovít Kováč
V Šali

10,3,2017

pečiatka , podpis štatutára organizácie
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OPRÁVNENÉ VÝDAJE - na športové poujatie
z poskytnutej dotácie SSZ
Športové podujatie: Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní
Termín a miesto konania: 24-26,2,2017, mestká športová hala Šaľa
Názov športového podujatia: Majstrová Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní
Priame náklady

Rozpočet

501 Náklady na spotrebný materiál
kancelárske potreby ( náklady na propozície , diplomi, a iné pomôcky na
súťaž
materiálne vybavenie neinvestičného charakteru ( terče, strelivo)
PHM- účastníkom športového podujatia
513 Náklady na reprezentačné a strava pre obsluhu a pomocný personál
občerstvenie,obedy, večera, raňajky, pitný režim
512 Náklady na cestovné
cestovné, ubytovanie, stravné (vyplatené)

Vyúčtovanie

Poznámka

1 028,16

1 540,10

919,02

518 Ostatné služby
prenájmy zariadení, haly,ozvučovacej techniky
ekonomické Zmluvy (preprava a iné prevoz športových zariadení, xerox
diplomov , atď)
521 Osobné náklady
rozhodcovské a dohody o dobrovolníckej práci

3 912,50

2 071,16

538 Ostatné dane a poplatky
notárske poplatky (overenie propozícií), dialničné poplatky (priamych
účastníkov)

100,00

547 Osobité náklady
lekárske vyšetrenie- ošetrenie
549 Iné ostatné náklady
poistné súťažiacich
náklady na dopingovú kontrolu

Spolu priame náklady

9 570,94

Nepriame náklady do 30% z celkovej poskytnutej dotácie
réžijné náklady, činnosť orgánov a komisií, organizačného výboru
501 Náklady na spotrebný materiál
spotrebný materiál ( kancel. potreby na zasadnutí organizačného výboru,
osvetlenia haly, terčového zariadenia, úprava terénu, strelnice a iné)
PHM

245,74

511 Opravy a udržiavanie
haly, terén, strelnica, technické zariadenie- tlačiareň
513 Náklady na reprezentačné
občerstvenie,obedy, večera, raňajky, pitný režim-organizačný výbor
propagácia

81,51

512 Náklady na cestovné
cestovné, ubytovanie, stravné oganiazčný výbor
518 Ostatné služby
Telefonne poplatky, poštovné, kolky ( organiačného výboru,)
prenájmy terčového zariadenia
ekonom služby ( lekárske zabezpečenie, technické zabezpečenie, a iné

116,51

521 Osobné náklady
organizačný výbor, technické zabezpečenie (dohody o vykonaní práce,
príkazné zmluvy)
538 Ostatné dane a poplatky
notárske poplatky, dialničné poplatky,
547 Osobité náklady
registračné poplatky organizáciám
medajle, športové poháre
vecné ceny (nie finančného charakteru)

1 187,05

549 Iné ostatné náklady
poplatky banke ( časť súvisiaca s podujatím)
poistné zariadení ( časť)

Spolu nepriame náklady

1 630,83

Spolu v EUR

11 201,77
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