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Š000149

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z  príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Streženická cesta 1697/45, 020 01 Púchov

36 127 817

Nadácia

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2012

2011

prijaté v roku:

za rok:

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
najmä nákup resp. opravu vykurovacieho
telesa - gamaty

25,30Monika Uhliariková - časť1

náklady spojené s účasťou detí, mládeže a
reprezentatnov SR na sústredeniach a
pretekoch a na nákup materiálno technického
vybavenia

1000Cyklotriálový klub Záriečie2

úhrada nákladov spojené s rozšírením biotopu
úhora

200Urbárska obec Dulov3

úhrada nákladov súvisiacich s komplexným
zabezpečením prípravy vrcholového
športovca, najmä na športovú výstroj,
regeneráciu, výživové doplnky stravy a účasť
na pretekoch

300Andrea Štefancová4

úhrada nákladov spojených s usporiadaním
tradičného Bartolomejského jarmoku s
folklórnym podujatím

300Obec Lúky5

úhrada nákladov súvisiacich s onkologickým
ochorením syna Marcela Václaveka

300Ladislav Václavek6

úhrada nákladov súvisiacich s účasťou členov
na sociálno-rehabilitačnom pobyte

200
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, základná organizácia
č. 68

7

preklenutie nepriaznivej životnej situácie,
konkrétne na úhradu nákladov vynaložených
na kúpu oblečenia a školských a hygienických
potrieb pre svoje tri maloleté deti

200Monika Uhliariková8

úhrada nákladov vynaložených na zaplatenie
vstupného pre členov ZO SZZP na termálne
kúpalisko

200
Slovenský zväz zravotne
postihnutých, základná
organizácia Púchov

9

úhrada nákladov súvisiacich s prípravou a
realizáciou podujatia vianočný anjel a na
úhradu nákladov na fašiangové tvorivé dielne

300
SRRZ-RZ pri Špeciálnej
základnej škole

10

úhrada nákladov spojených so slávnostným
aktívom pri príležitosti mesiaca úcty k starším

200
Jednota dôchodcov na
Slovensku, Okresná organizácia
Púchov

11

úhrada nákladov spojených s modernizáciou
ateliérov za účelom rozvoja
vedeckovýskumných aktivít v oblasti dizajnu

3200
Slovenská technická univerzita v
Bratislave, Fakulta architektúry

12
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úhrada nákladov súvisiacich so športovou
prípravou v disciplíne bazénové plávanie a na
úhradu nákladov spojených s účasťou na
plaveckých podujatiach

300Pavol Jelenák13

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov a
návštevou termálnych kúpalísk pre členov ZO
SZZP

200
Slovenský zväz zravotne
postihnutých, základná
organizácia Lúky

14

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním zdravotných programov a
návštevou termálnych kúpalísk pre členov ZO
SZZP

200
Slovenský zväz zravotne
postihnutých, základná
organizácia Beluša

15

nákup hračiek, detských kníh a účebných
pomôcok pre deti materskej školy

200
Materská škola Púchov -
Požiarna

16

úhrada nákladov spojených s usporiadaním
14. ročníka "Stretnutia heligonkárov
Púchovskej doliny a okolia"

200Obec Lúky17

úhrada nákladov na podujatia organizované k
uľahčeniu života zrakovo postihnutých členov
organizácie

200
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, základná organizácia
č. 68

18

úhrada nákladov vynaložených na
rehabilitačné a liečebné pobyty súvisiace s
liečbou ochorenia dcéry Dominiky (diagnóza?
DMO-kvadruspastická forma)

350Miroslav Galko19

úhrada nákladov súvisiacich so zdravotným
postihnutím syna Michala Kuliara (DMO-
kvadruspastický syndróm)

200Ing. Pavol Kuliar20

úhrada nákladov spojených so
zabezpečovaním kultúrnych a spoločenských
podujatí a návštev termálnych kúpalísk,
spojených s masážami a rehabilitáciami pre
členov ZO

200
Jednota dôchodcov na
Slovensku, Okresná organizácia
Dolné Kočkovce

21

nákup výpočtovej techniky do počítačového
laboratória výučbového strediska

800
Výučbové stredisko STU MTF
Dubnica nad Váhom

22

nákup materiálneho a technického vybavenia
pracoviska praktického vyučovania pri výučbe
učebného odboru nástrojár, strojný mechanik a
mechanik nastavovač

800
Stredná odborná škola Dubnica
nad Váhom

23

nákup učebných pomôcok pre telesnú a
športovú výchovu žiakov strednej odbornej
školy

800Stredná odborná škola Vráble24

úhrada nákladov súvisiacich s činnosťou Klubu
absolventov baťovej školy práce na vydanie
ročenky

295,90
Klub absolventov baťovej školy
práce - časť

25

11171,20Spolu:
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