Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1. Organizácia (Príjemca dotácie):

Maratónsky klub Košice
Pri Jazdiarni 1
043 04 Košice
2. Stručná správa a vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie vrátane prezentácie
KSK:
Dotácia bola poskytnutá Maratónskemu klubu Košice na spolufinancovanie realizácie projektu
Medzinárodný maratón mieru 2017 v Košiciach. Priama finančná podpora zo strany KSK je
vyjadrením, že poskytovateľ vníma podujatie ako neoddeliteľný fenomén svojej minulosti aj
súčasnosti. K vyhodnoteniu a zaúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov, Vám v prílohe
predkladáme kópie príslušných účtovných dokladov, vyhodnotenie akcie a tlačoviny, na ktorých
sme propagovali KSK ako partnera podujatia. Všetky oficiálne doklady sú vyúčtované v účtovnej
evidencii a uložené na Maratónskom klube Košice.
3. Vyhodnotenie posúdenia a výberu postupu verejného obstarávania v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní:
Maratónsky klub Košice pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na prenájom, montáž a demontáž
zariadení pre interiéry v Auparku na MMM 2017 postupoval v zmysle §102, odst. 1 zákona
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dbal na to, aby náklady na obstarávanie predmetu zákazky
boli primerané jeho cene a kvalite. Tajomník Maratónskeho klubu previedol elektronické
a telefonické zisťovanie podmienok zabezpečenia predmetnej dodávky na podujatie MMM. Na
základe prieskumu a porovnania cenníkov a katalógov na internete u dodávateľov
a predchádzajúcich pozitívnych skúseností doporučil Správnej rade MKK vybrať za dodávateľa
firmu 1. kvs. Správna rada Maratónskeho klubu schválila za dodávateľa firmu 1. kvs a uložila
tajomníkovi MKK realizovať predmetnú dodávku na MMM 2017 v dňoch 29.9. – 1.10.2017.
4. Zoznam dokladov
Číslo dokladu, popis
117032 – 1. košická výstavná spoločnosť s.r.o. – prenájom, montáž,
demontáž zariadení pre interiéry prezentácie MMM 2017
Spolu:
5. Rekapitulácia
Poskytnutá dotácia v €:
Vyčerpaná dotácia v €:
Rozdiel v €:

€
5700,92
5700,92 €

4100,4100,0,-

6. Čestné prehlásenie zástupcu organizácie:
Svojim podpisom potvrdzujem vecnú a formálnu správnosť predloženého vyúčtovania. Originály
predložených dokladov sú uložené (adresa):
Maratónsky klub Košice
Pri Jazdiarni 1
043 04 Košice
Prílohy: Fotokópie dokladov podľa bodu 3
Prílohy: Fotokópie dokladov podľa bodu 4.
Dátum:
Podpis:

