Tlačivo 01 - V
ROK 2021

Zašlite na Magistrát mesta Košice
adresu:
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:

Futbalová akadémia BENECOL Košice
ZŠ Postupimská 37, 040 22 Košice

Telefón, Email:
Termín realizácie:
Popis projektu:
Podrobnejšie vyhodnotenie spracujte
v prílohe Hodnotiaca správa, 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) stravné, ubytovanie a súť. príspevky - súťaže:
d) regenerácia, pitný režim, lek. prehliadky:
e) nákup športových odevov a šport. náradia:
f) údr. a prevádzka športoviska (uvedené v žiadosti):
g) mzdy trénerov:
h) SFZ registračné a členské poplatky
i) prenájom telocvične
Celkové náklady na mládež:
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:

0907 934 814; babusik@benecol.sk
rok 2021
letné sústredenie hráčov FA BENECOL,
preprava na súťaže, nákup športového
oblečenia, údržba a zavlažovanie ihriska, SFZ mládež do 23 rokov
NIE
11 954,35
2 692,00
1 794,00
0,00
148,23
918,78
4 539,34
0,00
1 502,00
360,00
11 954,35
1 462,35
10 492,00
10 492,00
0,00
Postupimská 37 - FA BENECOL Košice
Ing. Bahtijarevičová Mária

Dátum:
13.12.2021
René Babušík
Kontaktná osoba: (meno, priezvisko, titul):
babusik@benecol.sk
e-mail:
telefón:
0907 934 814
Príloha: Zoznam faktúr o úhradách a kópie účtovných dokladov A0-V
Počet listov celkom:
46
Pečiatka a podpis
Stanovisko a podpis revízneho orgánu klubu:
štatutárneho zástupcu
V Košiciach, dňa:

13.12.2021

Tlačivo A0 -V

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov
rok 2021
Názov organizácie

Futbalová akadémia Benecol

Účelové určenie - podľa zmluvy

podpora mládežníckeho futbalu

Výška poskytnutej dotácie:

10 492 €

Rozpis použitia poskytnutej dotácie:
Číslo
účtovného
dokladu:

Zo dňa:
FD-1/2021
8.1.21
ZZ000000014 25.3.2021
ZZ000000014 25.3.2021
ZZ000000024 11.5.2021
FD-18/2021
13.5.2021
FD-20/2021
14.5.2021
FD-24/2021
28.5.2021
FD-25/2021
29.5.2021
ZZ000000030
1.6.21
ZZ000000030
16.6.2021
FD-34/2021
16.7.21
FD-37/2021
20.7.2021
FD-39/2021
1.8.21
FD-42/2021
15.8.21
FD-43/2021
21.8.21
FD-46/2021
28.8.21
FD-50/2021
1.9.21
FD-51/2021
4.9.21
FD-52/2021
11.9.21
FD-56/2021
1.10.21
FD-58/2021
16.10.21
FD-59/2021
16.10.21
FD-61/2021
22.10.21
FD-62/2021
22.10.21
FD-63/2021
1.11.21
FD-68/2021
18.11.21

SPOLU:

Suma
Suma z
Vlastné
celkom v
dotácie v zdroje v
Eur:
Eur:
Eur:
148,23
148,23
35,50
35,50
141,25
141,25
229,00
229,00
470,40
470,40
2 301,67 2 301,67
580,80
580,80
132,00
132,00
368,49
368,49
76,00
76,00
2 692,00 1 229,65 1 462,35
561,28
561,28
948,00
948,00
384,00
384,00
276,00
276,00
192,00
192,00
359,00
359,00
204,00
204,00
144,00
144,00
84,00
84,00
360,00
360,00
102,00
102,00
448,38
448,38
245,35
245,35
111,00
111,00
360,00
360,00

11 954,35 10 492,00

Účel použitia: (druh tovaru, služby, materiál)
Vitamínové doplnky
Posez. prehliadka - krovin.mot.kosačka
Posez. prehliadka záhradnej traktor.kosačky
Prevzdušňovač
Potlač - klubové logona dresy
Oprava oplotenia a tribúnu v areáli FA Benecol
Vertikulácia ihriska, aplikácia hnojiva
Autobusová preprava na zápas - Drnava
Trávnikové hnojivo a osivo
Posez.pehliadka - reťazová píla
Letné futbalové sústredenie Zempl.Šírava
Spotreba vody - zavlažovanie
SFZ - náklady na súťaže
Autobusová preprava na zápas - Nová Ľubovňa
Autobusová preprava na zápas - Lipany
Autobusová preprava na zápas - Drnava
SFZ - náklady na súťaže
Autobusová preprava na zápas - Pušovce
Autobusová preprava na zápas - Rožňava
SFZ - náklady na súťaže
Autobusová preprava na zápas - Levoča
Autobusová preprava na zápas - Medzev
Športové trička + potlač klubového loga
Spotreba vody - zavlažovanie
SFZ - náklady na súťaže
Prenájom telocvične a šatne na Exnárovej ul.

1 462,35

Vypracoval: Ing. Bahtijarevičová Mária
podpis
..................................................
tel.číslo/e-mail: ....0903264627/ekonom@benecol.sk...
V Košiciach, dňa: 13.12.2021

pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu

Hodnotiaca správa
Vyúčtovanie dotácie na podporu mládežníckeho športu v roku 2021

FUTBAL
Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice č. FUT6VZN/2021
obdržala Futbalová akadémia BENECOL od Mesta Košice dotáciu vo výške 10 492,00 €.
Účelom dotácie je podpora mládežníckeho futbalu.
Dodatkom č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice na základe
Koncepcie rozvoja športu v meste Košice na rok 2021 bolo upravené použitie oprávnených
výdavkov z poskytnutej dotácie.
Dotačné 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 areálu futbalového ihriská vykonávame
prostredníctvom traktorovej kosačky, krovinorezom a motorovou pílou. Všetky tieto zariadenia
je potrebné udržiavať a servisovať aby sme vedeli ihrisko a jeho okolie pravidelne udržiavať kosiť, prevzdušňovať a valcovať a jeho okolie zveľaďovať odstraňovaním náletových drevín.
V tento rok došlo aj ku kúpe nového prevzdušňovača pripojiteľného za traktorovú kosačku. Pred
začiatkom jarnej časti sa vykonáva kompletná jarná údržba profesionálnou technikou externého
dodávateľa, vďaka tejto realizácii sa trávnik tzv. prebúdza po zime aby sa naštartoval jeho rast
a bolo možné čo najskôr začať trénovať na prírodnom trávniku.
Bola tiež vykonaná nevyhnutná oprava oplotenia ihriska a tribúny v športovom areáli
k zabezpečeniu bezpečnosti hráčov a ochrany majetku. Nevyhnutná oprava prebehla doplnením
a výmenou zničeného oplotenia, resp. jeho zváraním a pri časti tribúny odstránením pôvodného
zvršku a opravou podkladovej vrstvy a novým zabetónovaním aby nedochádzalo k mrveniu
betónu a jeho opadávaním na ihrisko.
Náklady na súťaže predstavujú prepravu objednaným autobusom na jednotlivé
majstrovské zápasy hráčov. Autobus sme využívali na vzdialenejšie zápasy starších a mladších
žiakov II. ligy ako aj na zápasy IV. ligy dorastencov. Išlo o zápasy v Drnave, Novej Ľubovni,
Lipanoch, Pušovciach, Rožňave, Levoči a Medzeve.
Keďže došlo k reorganizácií súťaže žiakov a náš klub obhájil pozíciu klubu v jednotnej
II. lige Východ hráčom a trénerom sme z dotácie zabezpečili klubovú potlač našich dresov
a súprav. Následne sme im ešte zabezpečili športové trička s klubovou potlačou.

Rôzne ďalšie poplatky spojené s fungovaním súťaži boli obsiahnuté v mesačných
faktúrach Slovenského futbalového zväzu /SFZ/ pri ktorých sa použila dotácia. Nákup
vitamínových doplnkov bol realizovaný za účelom doplnenia našej klubovej lekárničky o tieto
výživové doplnky na odporúčanie klubového lekára.
Nakoľko v sídle klubu v priestoroch ZŠ Postupimská 37,
prebieha kompletná
rekonštrukcia veľkej telocvične, ktorú sme ako klub na základe schváleného osobitného zreteľa
využívali na tréningovú činnosť detí. Museli sme pristúpiť v zimných mesiacoch hlavne pre
najmenších hráčov klubu k prenájmu komerčnej telocvične na Exnárovej ulici. Žiaľ telocvičňu
sme nemohli využiť do konca roka ako bolo plánované, keďže došlo k lockdownu.
Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 nebolo možné zorganizovať zimné
sústredenie, preto sme sa rozhodli ho nahradiť letným sústredením – prípravou a regeneráciou na
Zemplínskej Šírave. Sústredenie, ktoré zahŕňalo ubytovanie a celodennú stravu bolo čiastočne
financované z dotácie a boli na neho použité aj vlastné zdroje. Sústredenie prebehlo začiatkom
letných prázdnin v termíne od 1.7. do 4.7. 2021 vrátane.
Pravidelný režim, prebiehal podľa vopred stanoveného programu, ktorý zostavoval
prezident a šéftréner akadémie René Babušík. Okrem pravidelných tréningov mali hráči počas
celého pobytu zabezpečený pitný režim, kompletné stravovanie ako aj regeneráciu formou
využitia bazéna a wellnessu priamo v hotelovom zariadení.

Dotačné finančné prostriedky boli použité v súlade s článkom IV. bodu 2 zmluvy.
Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne, efektívne, účinne a účelne
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.
Prílohu Hodnotiacej správy tvorí Čestné vyhlásenie a tlačivá 01-V a A0-V s kópiami
účtovných dokladov.

V Košiciach, 13.12.2021

René B a b u š í k
prezident FA BENECOL

