
Tlačivo 02 - V

ROK 2021 Zašlite na Magistrát mesta Košice

adresu: Referát športu a mládeže 

Tr. SNP 48/A

040 11 Košice

ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

NÁZOV FONDU: Podujatia s dlhodobou tradíciou

Fond športových aktivít

Realizátor projektu: Maratónsky klub Košice

Kontaktná adresa: Hroncova 2

P.O.Box F-24

040 01  Košice

Telefón:

E-mail:

Názov a termín realizácie:

Popis projektu:

Podrobnejšie vyhodnotenie spracujte 

v prílohe Hodnotiaca správa, rozsah cca 1-2 strany

Zameranie projektu na cieľovú skupinu

rozdeliť na počet mládež/počet dospelých:

80000

Z toho na:

a) dohody o vykonaní práce:

b) prenájom športového zariadenia:

c) materiálne vybavenie:

d) cestovné, strava, ubytovanie:

e) iné 71279,94

Počet hodín trvania aktivity:

Celkové náklady na podujatie:

Výška vlastných prostriedkov (najmenej 10 %):

Výška poskytnutého príspevku mestom:

Použité z dotácie celkom:

Nepoužité - vrátené na účet MMK:

Uloženie účtov. dokladov - miesto a meno pracov.:

Meno účtovateľa:

Podpis: 

Dátum:

Kontaktná osoba: (meno, priezvisko, titul): Ing. Ján Sudzina

e-mail: klub@kosicemarathon.com

telefón: 556 220 010

Príloha: Zoznam faktúr o úhradách a kópie účtovných dokladov A0-V

Počet listov celkom: 17 x faktúra s objednávkou/zmluvou a výpisom z účtu

Pečiatka a podpis

Stanovisko a podpis revízneho orgánu klubu:                          štatutárneho zástupcu

V Košiciach, dňa: 14.12.2021

0

Maratónsky klub Košice, Ján Dvonč, tajomník MKK

Ing. Alena Lukáčová

celoročne

650000

730000

80000

80000

Finančné prostriedky boli použité celkom:

0

0

8720,06

0

VYHODNOTENIE PROJEKTU 

421 556 220 010

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru 

v Košiciach, 3.10.2021

1500/5000

klub@kosicemarathon.com

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru 

v Košiciach je celoročný program zložený z 

medzinárodných a šporotových podujatí 

určených pre elitných atlétov, širokú 

verejnosť, deti, mládež a hendikepovaných 

športovcov

Sme platcom DPH, uveďte A/N A
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Tlačivo A0 -V

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov

Rozpis použitia poskytnutej dotácie:

Číslo 

účtovného 

dokladu: Zo dňa

Suma 

celkom v 

Eur

Suma z 

dotácie v 

Eur

Vlastné 

zdroje v 

Eur Účel použitia: (druh tovaru, služby, materiál)

VFA210540 23.9.2021 573,30 573,30 0,00 jednorázové rúško (3000 ks), jednorázové rukavice (15 bal.)

rukavice Semperguard nitrile (15 bal)

2119821073 3.10.2021 1020,00 1020,00 0,00 Dodané výkony a a zdravotnícke služby - AG testovanie 

1.-2.10.2021, prenájom priestorov, pristavenie špeciálneho vozidla

210048 3.10.2021 960,00 960,00 0,00 PCR testy pre elite atlétov MMM 2021 (16 ks)

7210444 4.10.2021 2472,00 2472,00 0,00 Prenájom zariadení pre MMM 2021 - mobilné oplotenie (450 bm)

dezif. Stojan (10 ks), mobilné WC pre imobilných (1 ks), 

mobilné WC klasik (20 ks), dovoz a odvoz

1020210410 18.10.2021 553,20 553,20 0,00 respirátor FFP2 (100 ks), Respirátor FFP2 KN95 (1320 ks)

F2100233991 4.10.2021 7593,56 7593,56 0,00 Občerstvenie a cieľový servis MMM 2021 - bageta, banány, citróny,

jablká, voda, cukor, oblátky, tyčinky, servítky, toaletný papier, 

utierky, vrecia na odpad

120210186 8.10.2021 18196,80 18196,80 0,00 Prenájom zariadení pre MMM 2021 - mobilné oplotenie (250 bm), 

mobilné zábrany (4250 m), mobilné WC (43 ks), mobilné pisoáre (6 ks)

tribúna (1 ks) doprava oplotenia a zábran, WC, tribúny

2101/096 12.10.2021 2407,2 2407,2 0,00 Dodanie kvetinovej výzdoby pre MMM 2021 - hrobné kytice,

 vence, veniec pre víťaza, kytice pre víťazov (44 ks)

21010365 20.10.2021 2500,00 2500,00 0,00 Organizačno-techn. Zab. MMM 2021 - prenájom priestorov 

211013061 13.10.2021 2080,8 2080,8 0,00 Prenájom vybavenia pre MMM 2021 - stoly (149 ks), 

pivné sety (13 ks), stany (4 ks), závažia k stanom (16 ks) + doprava

FV211500112 15.10.2021 5040,00 5040,00 0,00 Triedenie a likvidácia odpadu na trati a v zázemí MMM 2021

2021027 2.11.2021 3229,06 3229,06 0,00 Náklady na súťažné dopingové kontroly počas MMM 2021

11211231 19.10.2021 551,04 551,04 0,00 Poskytnutie motorových vozidiel pre zabezpečenie MMM 2021 

v dňoch 1.10. - 4.10.2021

211019 19.10.2021 450,00 450,00 0,00 Práce a výkony na úseku Cykloservis MMM 2021

1091121 9.11.2021 12037,48 12037,48 0,00 Výsledkový servis MMM 2021 s použitím technológie 

ChampionChip

91021675 15.11.2021 11400,00 11400,00 0,00 Logistické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti 

občerstvovacích staníc a cieľového servisu pre MMM 2021

1120210108 18.10.2021 17141,28 8935,56 8205,72 programový bulletin MMM2021 (8000 ks), akred. Karty (1170 ks)

karta TOP team (70 ks), označenia áut, cykl, staff (300 ks)

leták tričko finisher (6400 sk), mapa trate A4 (100 ks), 

mapa trate 65x130 (10 ks), obálka pokyny (7800 ks)

plagát (150 ks), plastové obálky (6500 ks)

SPOLU: 88 205,72 80 000,00 8 205,72

rok 2021

Názov organizácie

Účelové určenie - podľa zmluvy

Výška poskytnutej dotácie

Maratónsky klub Košice

80 000 EUR

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru



Vypracoval: Ing. Ján Sudzina, prezident Maratónskeho klubu Košice

  podpis .......................................................................................................................................

  tel.číslo/e-mail: ......................................................................................................klub@kosicemarathon.com, 00421 55 6220010

V Košiciach, dňa : 14.12.2021 ................................

pečiatka a podpis 

štatutárneho zástupcu

Upozornenie: K tlačivu je potrebné doložiť kópie dokladov (faktúr,....), uvedených v tabuľke!  

mailto:klub@kosicemarathon.com,%2000421%2055%206220010


Tlačivo A0 -V

1.-2.10.2021, prenájom priestorov, pristavenie špeciálneho vozidla

Prenájom zariadení pre MMM 2021 - mobilné oplotenie (450 bm)

Občerstvenie a cieľový servis MMM 2021 - bageta, banány, citróny,

jablká, voda, cukor, oblátky, tyčinky, servítky, toaletný papier, 

Prenájom zariadení pre MMM 2021 - mobilné oplotenie (250 bm), 

mobilné zábrany (4250 m), mobilné WC (43 ks), mobilné pisoáre (6 ks)

pivné sety (13 ks), stany (4 ks), závažia k stanom (16 ks) + doprava

Poskytnutie motorových vozidiel pre zabezpečenie MMM 2021 

programový bulletin MMM2021 (8000 ks), akred. Karty (1170 ks)

rok 2021


