Tlačivo 01 - V
ROK 2020

Zašlite na
adresu:

Magistrát mesta Košice
Referát športu a mládeže
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

VYHODNOTENIE PROJEKTU
Dotácia z rozpočtu mesta Košice podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta
Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice pre futbalové kluby mesta Košice
Realizátor projektu:
Kontaktná adresa:
Telefón, Email:
Termín realizácie:
Popis projektu:
Podrobnejšie vyhodnotenie spracujte
v prílohe, rozsah cca 1-2 strany
Zameranie projektu na cieľovú skupinu
vekové skupiny od... do...
Sme platcom DPH, uveďte A/N
Finančné prostriedky boli použité celkom:
Z toho na:
a) sústredenia:
b) doprava na súťaže:
c) nákup športových odevov a šport. náradia:
d) údr. a prevádzka športoviska (uvedené v žiadosti):
e) mzdy trénerov:
f) SFZ náklady na súťaže
Celkové náklady na mládež:
Výška vlastných prostriedkov:
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):
e-mail:
telefón:
Príloha: Zoznam faktúr o úhradách a kópie účtovných dokladov
Počet listov celkom: 46
Stanovisko a podpis revízneho orgánu klubu:

Futbalová akadémia BENECOL Košice
ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice
0907 934 814; babusik@benecol.sk
rok 2020
zimné sústredenie hráčov FA BENECOL, preprava
na súťaže, nákup športových potrieb a dresov,
odmeny trénerov, údržba a zavlažovanie ihriska,
SFZ - náklady na súťaže
podpora mládežníckeho futbalu
od 5 do 19 rokov
NIE
11 813,00
2 867,60
884,00
800,00
1 723,72
4 577,68
960,00
11 813,00
0,00
11 813,00
11 813,00
0,00
FA BENECOL - Postupimská 37 Košice
Ing. Bahtijarevičová Mária

21.12.2020
René Babušík
babusik@benecol.sk
0907 934 814
Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu

Tlačivo A0-V

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov
rok 2020
Názov organizácie

Futbalová akadémia BENECOL

Účelové určenie - podľa zmluvy

podpora mládežníckeho futbalu

Výška poskytnutej dotácie:

11 813,00

Rozpis použitia poskytnutej dotácie:
Číslo
účtovného
dokladu:
FD-18/2020
FD-16/2020
FD-40/2020
FD-42/2020
FD-43/2020
FD-55/2020
FD-31/2020
FD-52/2020
VPD-30/2020
ZZ000000028
ZZ000000045
ZZ000000040
ZZ000000045
ZZ28,40,34,45

FD-37/2020
FD-44/2020
FD-46/2020

Zo dňa:
11.3.2020
9.3.2020
12.8.2020
15.8.2020
28.8.2020
17.11.2020
9.7.2020
22.10.2020
18.2.2020
13.7.2020
28.9.2020
10.9.2020
15.10.2020
01-11/2020
1.8.2020
1.9.2020
22.9.2020

SPOLU:
Vypracoval:

Suma
celkom v
Eur:
2 867,60
500,00
144,00
144,00
96,00
800,00
274,19
546,77
107,60
244,62
179,25
226,50
144,79
4 577,68
482,00
332,00
146,00

Suma z
dotácie v
Eur:
Účel použitia: (druh tovaru, služby, materiál)
2 867,60
500,00
144,00
144,00
96,00
800,00
274,19
546,77
107,60
244,62
179,25
226,50
144,79
4 577,68
482,00
332,00
146,00

zimné sústredenie hráčov
autobusová preprava KE - Tatranské Matliare - KE
autobusová preprava KE - Čičarovce - KE
autobusová preprava KE - Rožňava - KE
autobusová preprava KE - Medzev - KE
nákup športového oblečenia
spotreba vody na zavlažovanie ihriska
spotreba vody na zavlažovanie ihriska
servis kosačky
osivo, hnojivo, trávnikový substrát na ihrisko
servis a oprava kosačky
trávnikové hnojivo, substrát, predpestovaný trávnik
trávnikové hnojivo a osivo
odmeny trénerom
SFZ - náklady na súťaž
SFZ - náklady na súťaž
SFZ - náklady na súťaž

11 813,00 11 813,00
Ing. Mária Bahtijarevičová
podpis
..........................................................
tel.číslo/e-mail:
0903 264 627, ekonom@benecol.sk

V Košiciach, dňa 21.12.2020

.........................................
pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu

Vyúčtovanie dotácie na podporu mládežníckeho športu v roku 2020

FUTBAL
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. FUT3VZN/2020
obdržala Futbalová akadémia BENECOL od Mesta Košice dotáciu vo výške 11 813,00 €.
Účelom dotácie je podpora mládežníckeho futbalu.
Jednou z položiek vo vyúčtovaní dotácie je nákup športového oblečenia ADIDAS
s klubovou potlačou. Športové oblečenie obsahovalo prevažne teplákové súpravy - tepláky a
bundy.
Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou
a regeneráciou prírodného trávnika veľkého futbalového ihriska. Súčasťou údržby trávnika je
nákup trávnikového osiva, hnojiva, predpestovaného trávnika, ale hlavne spotrebu vody /vodné/
potrebnej k pravidelnému zavlažovaniu ihriska. Údržbu futbalového ihriská vykonávame
prostredníctvom traktorovej kosačky, ktorú je potrebné udržiavať a servisovať aby sme vedeli
ihrisko pravidelne kosiť, prevzdušňovať a valcovať.
Náklady na súťaže, rozhodcov, a rôzne ďalšie poplatky spojené s fungovaním súťaži boli
obsiahnuté vo faktúrach Slovenského futbalového zväzu /SFZ/ pri ktorých sa použila dotácia.
Najväčšia časť dotačných prostriedkov bola použitá k vyplateniu odmien trénerom v určitých
mesiacoch, ktorí mali s klubom uzavretú dohodu.
Ďalšiu časť výdavkov tvorila preprava hráčov na zimné sústredenie v Tatranských
Matliaroch ako aj na rôzne majstrovské zápasy a turnaje ako napríklad v Čičarovciach, Rožňave
a Medzeve.
Z poskytnutej dotácie boli finančné prostriedky použité aj na zimné sústredenie hráčov
v Tatranských Matliaroch počas jarných prázdnin, ktoré zahŕňalo ubytovanie a celodennú stravu.
Zimné sústredenie prebiehalo podľa vopred stanoveného programu. Program zostavoval
prezident a šéftréner akadémie René Babušík. V prvý deň sústredenia po docestovaní na miesto
určenia sa všetci ubytovali, prezliekli do športového oblečenia a vybrali sa do areálu hotela na
rozcvičku. Po rozcvičke nasledoval obed a ďalej sa pokračovalo ako v iné dni sústredenia. Jeden
celodenný program hráčov uvádzame.
Budíček o 7:00 a za ním nasledovala polhodinová rozcvička pre všetky kategórie. Po
rozcvičke o 8:00 boli podávané raňajky formou švédskych stolov. Krátky odpočinok po
raňajkách a následne prvý tréning o 10:30 zameraný na vytrvalosť cez rýchlosť až k výbušnosti.
Tréningová jednotka bola v trvaní 1,5 hodiny, kde boli hráči rozdelení podľa vekovej kategórie
ku konkrétnemu trénerovi. Tréning prebiehal vo vonkajšom prostredí v prírodnom teréne. Po
tréningu hráči dostali malé občerstvenie a o 12:30 hod. nasledoval obed a dvojhodinový
odpočinok. O 15:00 hod. začala ďalšia tréningová jednotka zameraná na prácu s loptou podľa

vekovej kategórie pridelená jednotlivému trénerovi. Táto tréningová jednotka trvala 1,5 hodiny
a prebiehala v priestore hotelovej telocvične. Približne o 17:30 hod. bola podávaná večera, po
ktorej nasledoval krátky oddych. Aerobik spoločne so strečingom prebiehal tiež v telocvični
hotela. Začínal o 19:00 hod. a trval približne 45 minút a bol vedený do hudby. Po tomto
poslednom tréningovom procese mali hráči k dispozícií možnosť regenerácie v hotelovom
bazéne a saune. O 21:00 opustili hráči bazén a následne obdŕžali ovocie a o 21:30 začala
večierka. Počas celého dňa mali zabezpečený pitný režim a počas prestávok voľný program.

Dotačné finančné prostriedky boli použité v súlade s článkom IV. bodu 2 zmluvy.
Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne, efektívne a účinne v súlade
s ustanoveniami § 2 písm. l), m), n) a o) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O poskytnutej dotácii je vedená účtovná evidencia
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V súlade s článkom IV ods. 3 zmluvy príjemca dotácie splnil podmienku podľa § 5 ods. 2
VZN zo dňa 28.05.2020, podľa ktorej sa nevyžaduje spolufinancovanie vo výške 10 %, nakoľko
k uzatvoreniu zmluvy došlo dňa 06.07.2020, teda v období od 1. Apríla 2020 do 31. Decembra
2020.
Príjemca dotácie čestne vyhlasuje, že finančné prostriedky z dotácie neboli poskytnuté
iným právnickým alebo fyzickým osobám.

V Košiciach, 21.12.2020

René B a b u š í k
prezident FA BENECOL

