
Názov zmluvy, príspevku
Poskytovateľ príspevku,

dotácie

dátum podpisu

zmluvy
suma € spôsob,účel použitia

použitá

suma €
zostatok

Zmluva o spolupráci a financovaní 

realizácie dobudovania amatérskej 

futbalovej infraštruktúry v rámci 

projektu eurá z eura

Slovenský futbalový zväz 11.7.2022 10 000,00 10000 10000

Támogatói okirat Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2.7.2022 800 000 HUF 800 000 HUF 800 000 HUF

Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 27.5.2022 700,00 tričká s potlačou na tábory 700 0,00

Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 18. 5. 2021 600,00 tričká s potlačou na tábory 600 0,00

Zmluva o spolupráci a financovaní 

realizácie dobudovania amatérskej 

futbalovej infraštruktúry v rámci 

projektu eurá z eura

Slovenský futbalový zväz 28.1.2021 10 000,00
rekonštrukcia vstupnej haly FO 

a soc.zariadení
10000 0

Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 17. 9. 2020 700,00 tričká s potlačou na tábory 700 0,00

Zmluva o poskytnutí finančných

prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel športu a mládeže

Slovenský zväz hádzanej 24. 7.2019 1546,82
doprava osôb, športové 

oblečenie, tréningové pomôcky
1546,82 0,00

Poskytnutie a použitie finančných príspevkov a dotácií



Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 20. 6. 2019 1 000,00

Sauna pre športovcov - saunová 

pec, naberačka do sauny, 

podsedák, odparovacie 

kamene, arómy do sauny, 

vedro do sauny, saunové 

kamene, drevené presýpacie 

hodinka

1000 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na

šport mládeže na sezónu 2019
Slovenský tenisový zväz 7.2.2019 2 157,00

sieť na tenis, športové oblečenie, 

tenisové lopty, ceny na tenisový 

turnaj 

2157 0,00

Zmluva o poskytnutí príspevku 

športovému stolnotenisovému 

klubu na účel športu mládeže do 23 

rokov

Slovenský stolnotenisový zväz 26.11.2018 822

tréning.oblečenie-Meva šport 

CZ, poťahy na st.tenis, 

šport.oblečenie-Desaka s.r.o., 

lopty na st.tenis-Desaka s.r.o., 

šport.potreby-Insportline Hun., 

medaily-Firma Košík a siete

822 0,00

Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 2.7.2018 1 300,00

šport.potreby, Insportline

s.r.o.
1300 0,00

Prerozdelenie príspevku podľa § 69 

ods. 5 písm. a) zákona č.440/2015

Z.z.o športe (15% pre rok 2018) - 

kredit systém

Slovenský futbalový zväz 2.7.2018 4 255,60

futbalové lopty-Topforsport 

s.r.o, trénerské

pomôcky,šport.potreby,lek.taš 

ka-Demi šport plus s.r.o., 

šport.oblečenie-Meva Sport CZ, 

poplatky-SFZ, futb.lopty-X2 

Sport s.r.o.,

4 255,60 0,00



Zmluva o spolupráci a financovaní 

realizácie národného športového 

projektu výstavby, rekonštrukcie a

dobudovania futbalovej 

infraštruktúry v meste Štúrovo

Slovenský futbalový zväz 8.5.2018 10 000,00
rekonštrukcia šatní a 

soc.zariadení
10000 0,00

Zmluva o poskytnutí finančných

prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel športu a mládeže

Slovenský zväz hádzanej 19.4.2018 1955,82
doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
1955,82 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na 

šport mládeže na sezónu 2018
Slovenský tenisový zväz 9.2.2018 804,00

zvýšená sieť na tenis - Sport 

Servis, Robert Nagy s.r.o., 

športové oblečenie - Bayshop 

s.r.o., tenisové lopty - DSC 

sport s.r.o., ceny na tenisový 

turnaj - Firma Košík a siete

s.r.o.

804,0 0,00

Támogatói okirat Rákóczi Szövetség 8.12.2017 200,00 Nadpisy a tabule 200,0 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na 

šport detí na mládeže č. 21792113
Slovenský tenisový zväz 4.10.2017 543,70

tenisové lopty-Seeker s.r.o., 

ceny na turnaj - Firma Košík a 

siete s.r.o., tlač na tričká -

GoComp Jozef Gabulya, strava

na tenis.tábor - Caesar Pizzeria

543,7 0,00



Zmluva o poskytnutí dotácie na

podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj 31.5.2017 1 700,00

šport.oblečenie, lopty - Demi

šport, trnava
1700 0,00

Zmluva o poskytnutí finančných

prostriedkov z príspevku uznanému 

športu na účel športu a mládeže

Slovenský zväz hádzanej 21.5.2017 2 250,37
doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
2250,37 0,00

Zmluva o finančnom príspevku na 

šport detí na mládeže
Západoslovenský tenisový zväz 10.5.2017 200,00

tenisové ukazovateľ skôre- 

Lukur s.r.o. tlač na tričká,

tabule -Stinet

200 0,00

Zmluva o podpore klubov aktívne 

pracujúcich s mládežou na rok 

2016

Slovenský tenisový zväz 24.11.2016 50,00
kužele na tenis - AG Sport

s.r.o. Kost.Kračany, doprava
50 0,00

SFZ - prerozdelenie prostriedkov

fondu podpory mládežníckeho

futbalu

Slovenský futbalový zväz 8.11.2016 1 103,90
doprava osôb - Andy Trans, 

Štúrovo
1103,9 0,00

Zmluva o zabezpečení súťaží

talentovanej mládeže
Nitriansky krajský zväz hádzanej 18.5.2016 310,00

doprava osôb - Andy Trans,

Štúrovo
310 0,00

Zmluva o poskytnutí peňažného 

daru č. Na-200-2016
Nadácia Slovenskej sporiteľne 8. 7. 2016 3000 rekonštrukcia šatní FO 3000 0

Támogatói okirat Rákóczi Szövetség 11. 07. 2016 400 Nadpisy a tabule MŠO 400 0

Zmluva o zabezpečení súťaží

talentovanej mládeže
Nitriansky krajský zväz hádzanej 13.10.2015 75,00

doprava osôb - Andy Trans,

Štúrovo
75 0,00


